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 יד ןופ שטוּפ םעד טניז רָאי 20 ןרָאװעג זיא 1966 ילוי ןיא

 יער רעשינַאּפש רעד ןגעק ןלַארעגנעג עשיטסיכרַאנָאמ-שיטסישַאפ
 טָאה רעכלעוו ,גירק-רענריב רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .קילבוּפ
 ןשינַאּפש ןופ המחלמ:סגנוײרּפַאב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ לענש ךיז
 :ָאטומ ןוא דנַאלשטיײד:רעלטיה ןופ ץנעוורעטניא רעד ןנעק קלָאפ
 | .עילַאטיא ןשיניל

 :דנעצ .טלעוו יד טלסיירטעגפיוא טָאה גירק רעשינַאּפש רעד
 :עמש םיא יבגל ןעמענ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג ןענעז תוכולמ רעקיל
 :טּפױה יד ןופ ענייא ןעוועג רע זיא רָאי יירד ןופ ףולרַאפ ןיא ,גנול
 ןופ רעקלעפ יד ,עגיל:רעקלעפ רעד ןופ ןמַאבער יד ןיא סעמעט
 :םעטירַאדילָאס רעד ןיא טרישזַאגנַא ךיז ןבַאה טלעוו רערַאג רעד
 רעטסינ עטסערג יד ,קילנוּפער רעשינַאּפש רעד תכוטל עיצקַא

 :ַאפיטנַא .טייז ריא ףיױא טלעטשענ ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןופ
 -אנָאיצַאנרעטניא יד ןיא טפמעקעג ןבָאה רעקלעפ 92 ןופ ןטסיש
 עשינַאּפש יד ףױא טעמתחענ טולב רעייז טםימ ןוא סעדַאנירב על

 ןשינַאּפש ןופ ףמַאק ןטימ טעמירַאדילַאס רעייז רעדלעפ:טכַאלש
 ןענופעג ךיז ןכָאה ייז ןשיווצ .םזישַאפ ןגעק ,טייחיירפ רַאפ קלָאפ
 שעיצידַארט-ףמַאק יד טריאוניטנַאק עינַאּפש ןיא ןבַאה סָאװ ,ןדיי
 ןוא רוווַארב רעייז טימ ךיז קידנענעכייצסיוא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ
 ,םייקשירלעה

 ךס ַא רעייז טייהשטנעמ יד טָאה ןשינעעשעג עקיזַאד יד טניז
 :טלעוו עטייווצ יד .טרעדנעעג ךיז טָאה ךס ַא רעייז ,טבעלעגכרוד
 ןכעלנייװעגרעסיא ןוא ןטיײקמאזורג עריא עלַא טימ המחלמ
 :םיױא םָאד ,םזישַאּפ ןנעק ףמאק ןיא רעקלעפ יד ןופ שפנ:תריסמ
 ,הטחלט רעד ךָאנ טלעוו רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ךיז ןרעטיירכב
 ןוא עיזַא ןיא רעקלעפ עלַאינַאלַאק רעקילדנעצ ןופ גנוײרּפַאב יד
 ןופ גוקעדמנַא יד ןוא סָאטסַאק םעד ןשרעהאב סָאד ,עקירפא
 :גםיוו ןופ גנולקיווטנא עלענש ךעלנייוועגרעסיוא יד ,רעװעג:םָאטַא



 "ּפענ ַא טימ טקעדַאב יוװ טָאה ץלַא סָאד -- קינכעט ןוא ןטּפַאש
 ;םיױא טלמעד טניז זיא סע .רָאי קיסיירד רַאפ ןופ ןשינעעשעג יד
 ןיוש זיא המחלמ עשינַאּפש יד ןכלעוו רַאפ ,רוד רעיינ ַא ןסקאוועג
 .דַאזיּפע רעכעלטכישעג ַא יו רעמ טשינ

 םלמַאזעגפיונוצ טָאה טנַאמַאיד .ד סָאװ ,טונ רעבירעד זיא'ס
 ןגעוו תודע ןגָאז סָאװ ,טייצ רענעי ןופ ןטנעמוקָאד לָאצ עסיורג ַא
 עבַאנפיױא רעזדנוא .עייּפַאּפע רעשינַאּפש רעד ןיא לײטנָא ןשידיי
 יד עכלעוו ןיא ,ןעמַאר עשיטילַאּפ ענײמעגלַא יד ןענעכיײצנַא זיא
 ,תוחוכ עשיטילַאּפ יד ןזייוו וצ ,טלקיװטנַא ךיז ןכַאה ןשינעעשענ

 ןוא שטופ ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רַאבלטיממוא טקריוועג ןבָאה סָאװ |
 ,ןשינעעשעג:המחלמ יד ןופ קילברעביא ןַא ןבעג וצ ,גירק ןתעב
 יוא קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עשיטַארקַאמעד
 :נײה ןויב םוישַאפ ןגעק קלַאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק ןשיַארעה
 .גָאט ןקיט



 קלָאפ עשינַאּפש טָאד

 ןיטַארקָאמעד רַאפ ,םזישַאפ ןגעק ףמַאק ןיא
 2ור ץד ַאמירּפ רָאמַאטקיד רעשיונַאּפש רעד טָאה 1920 רַאונַאו ןט:28 םעד

 םעד סנַאפלַא גונעק ןופ ןעמַאנ ןוא טשרעהעג 1929 טנוו טָאה רעכלעוו  ,ַארעוװ

 ןוא ןבעגעגנָא ךיז -- ןטסוסנַאנופ ןוא רעצווַאבדנַאל עסוורג וד ןופ ,2

 ןעקנוטעגניא ןעװעג טלמעד ווא טלעװ עשוטסולַאמוּפַאק עצנַאג וד .עוסומיד

 לעוצעפס םיא ןופ טָאה עץינַאפש ענענַאטשעגקורוצ סָאד ,סוזורק ןפיט ַא ןוא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיכרַאנָאמ רעד ןופ עדװכבעג עטלוופעצ וד ,ןטולעג קרַאטש

 ,ָאקנַארפ ײז ןשיװצ ,ןלַארענעג עשוטסושַאפ לָאצ עסוװעג .ַא .ןלַאפרעדנַאנַאפ

 ןוא עולעבער רעד ןופ ץופש ןוא ןפערט ןלעװ רומ עכלעו ,,א  .א ָאכרוכנַאס

 ןלעטשוצניא ודכ ,גונעק ןופ עיצוזָאטסוד רעד וצ טלעטשעג ךוז טָאה ,0

 .עוטַארקָאמעד טרעדָאפעג טָאה קלָאפ סָאד רעבָא ,רוטַאטקוד עשוטסושַאפ ,עונ; ַא

 =ונומ 1081 לורּפַא ןמ:12 םעד ןרופוצכרוד ןעגנוװצעג ןעװעג זוא גונעק רע

 -- ךרוק וד ןוא ןלַאדָאעּפ וד טשרעהעג ןכָאה סע וװ ,ףרָאד ןפיוא .ןלַאװ קלאפ

 טגוזעג ןכָאה טעטש וד ןוא רעכָא ,טײהרעמ ַא ןעמוקַאב ןטסוכרַאנָאמ וד

 ןופ טַאירַאטעלַארּפ רעד ןוא ץעיזַאושזרוכ וד ןכָאה טרודוצעד .רענַאקולבוּפער יד

 םעד טָאה קלָאפ סָאד ןוא דנַאל סָאד ןוָאלרַאפ טזומעג טָאה גונעק רעד .טעטש וד

 .קולבוּפער וד טריטַאלקַארּפ לורּפַא (,4

 2ץמ ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זוא גנורוגער עשיונַאקולבוּפער עקולײװטײצ וד

 סלַא ןטסולַאוצַאס ןוא ןלַאקידַאר עכעלרעגרוב ,רענַאקולכוּפער עקנול ןוא עקוס

 ןט20 םעד .ַארָאמַאס אלאקלא רעציזַאב:דרע רעד ןרָאװעג טמוטשַאב זוא רעומערפ

 ,עוצוטיטסנָאק עשונַאקולבופער וד טמוטשעגּפָא ןזעטרָאק וד ןבָאה רעבמעצעד

 ,הכולמ רעד ןופ ךרוק יד ןלײטּפָא :ןעזעגרָאפ |

 ,סרעטסיולק יד ןופ ץיזַאב ןוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטיג ןריקסופנאק

 2ַאפ רעדנעל ערעדנַא ןוא בגא זוא סָאװ) ןדרָאןטיאוזעי םעד ןזָאלרעדנַאנ

 וד ןפַאשיּפָא ,(רעורפ רָאו קוצפופ טרעד נוה םֹורַא טימ ןרָאװעג ןאלעגרערג

 קול ַא ןרופכרוד ןוא ףרָאד ןפווא ןשונעמלעג הֹרַאֿפ ץלַאדָאעפ ןופ ןטשער

 ָאמַאס אלאקלא ןרָאװעג טלװװעגסווא זיא טנעדיזערּפ סלַא .םרָאּפעררַארגַא

 .ַאונַאסַא -- לשקורַאר רעקנול רעד ןרָאװעג זוא רעימערפ



 ,ןעמעלבָארּפ ערעװש ירד ַא ןזעל טוומעג טָאה גנוריגער עשינַאקילבוּפער יד

 -- עטשרע סָאד .סערגָארּפ ןלַאוצָאס ןופ געװ ןפווא ץינַאּפש ןרופוצסוורַא ודכ

 :לעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 09 -ע גַא ר 927 ַא ר ג ַא יוד ןעװעג זוא סָאד

 2דנַאל טנעצַארּפ 2 ןופ טנעה וד ןוא .טפַאששריװדנַאל ןופ טבעלעג טָאה גנורעק

 ,דרע;רעקַא טנעצָארּפ 07 ןענופעג ךוז טָאה (ןטסידנופיטַאל עסוורג) רעציזַאב

 םורַא ןבָאה ײברעד ,דרע .צָארּפ 18 זיולב טצווַאב ןכָאה םורעיוּפ טנעצָארּפ 0

 םירעווּפ ןָאולימ 5 .רַאטקעה 1 וצ יװ רעקונײװ טָאהעג םורעווּפ .צַארּפ 0

 גנורעקלעפַאס רעשירעיופ רעד ןופ .צָארּפ 00 .טַאהעג טשינ דרע ןײק ןכָאד

 טפלעה ַא קודנלָאצ ,ךריק רעד ןופ רעדָא ןלַאדָאעּפ יד ןופ דרע טעטכַאּפעג טָאה

 2רעביא טרעדנוהרָאו ןט:19 ןוא ץונַאפש טָאה רעבורעד .טפנוקנװא ןצנַאג ןופ

 טפָא רעײז ןענעז טרעדנוחרָאו ןט520 ןיא ןוא סעיצולָאװער:רַארגַא 9 טבעלעג

 .ןדנַאטשפיוא:םורעווּפ ןעמוקעגרַאפ

 .ם על בָא ר פ על ַא נ ָא + צ ַא נג סָאד טרעדָאּפעג טָאה גנוועל ַא

 .ח .ד ,ןָאולומ 1 ןבָאה גנורעקלעפַאב ןָאילימ 24 ןופ לָאצ רענײמעגלַא רעד ףווא

 ןוא ןקסַאב ,רעינַאלַאטַאק :ןטיהרעדנומ עלַאנָאוצַאנ וצ טרעהעג .צָארּפ 80 טעמכ

 :װא ןופ גנולקוװטנַא ,טכער?גנומיטשַאבטסכלעז טרעדָאּפעג ןכָאה יז .רעיסילַאג

 .א .א ץוצַארטסינימדַא רענעגוא ףווא טכער ,רוטלוק רענעג

 ,הוכ רערענָאוצקַאער רעקוטכעמ ַא ןעװעג עונַאּפש ןוא זזוא ך ר ו ק וד

 תבושל ןצנעװבוס:גנוריגער יוד .עוכרַאנָאמט רעד ןופ ןלװז:טפווח וד ןופ רענוא

 ףריק יד ווא ײברער .ךעלרעי סָאטעסעּפ ןָאולומ /0 ןּפָארטַאב ןבָאה ךריק רעד

 .רעציזַאב:דרע ןוא רעלעירטסודנוא ,רוקנַאב רעװיטקעלָאק רעקוטכעמ א ןעװעג

 ,סעונַאּפמָאקףיש ןוא :?ןַאבנווא יד ןוא ןלַאטוּפַאק עסוורג טַאהעג טָאה יו

 ץוזַאב:דרע םענופ טרעװ םעד זיולב -- .סעורטסודנוא "ר ַא ןוא ,ןעװװמַארט

 ריא .סָאמעסעּפ עקיטלמעד ןָאולומ 89 ףווא טצַאשעג ןעמ טָאה ךרוק רעד ןופ

 2ָאמ ,עבעלטסײג לָאצ וד ,רעקידנרידיצעד ַא ןעװעג זוא ףרָאד ןפווא סולפניוא

 עג ךוו טָאה טנעה עריא ןיא .טנזווט 200 ןפָארטַאכ טָאה סעקשַאנָאמ ןוא ןכַאנ

 םנזיוט 100 טנרעלעג ךיז ןבָאה'ס עכלעװ ןוא ,ןלוש לָאצ עסיורג ַא ןענופ

 ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ .צָארּפ 00 זַא ןןעקנעדעג וברעד ףרַאד ןעמ .רעדניק

 | .ןטעכַאפלַאנָא ןעוועג

 =ונַאמש וד .י מס ר ַא יד ןעװעג זוא הוכ רערענַאוצקַאער רערעדנַא ןַא

 :ןרוציפַא רעד רעכָא ,עּפָאריא ןיא עטסכַאװש וד וצ טרעהעג סָאה יײמרַא עש

 ויא רענלעז 10 עדעי ףיוא זַא ,ןגָאז וצ גונעג .עטסקרַאטש וד וצ --- םוּפרָאק

 ןכָאהס .עוטַארקָאטסירַא רעד ןופ טמַאטשעג ןבָאה עלַא טעמכ .רוצוּפָא 1 ןעװעג

 פָאצ רעװו רעבָא ,רענַאקילבוּפער ענעטורשעגרָאֿפ ךיוא ןענופעג ײז ןשיװצ ךיז
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 -יואכרוד ןעװעג בַאטשײלַארענעג רעד זוא רַאפרעד ,ענילק רָאג ַא ןעװעג ןזוא

 : .ירעשוטסושַאפ זױװלײט ןוא רעשוטסוכרַאנָאמ ַא

 ןׁש ו ד נ ע ל ס ו | א ןופ םעלבָארפ סָאד טרערָאפעג ךווא טָאה גנוזעל ַא

 רערָא טָאה יז ,רעמוטכװרלַארעגימ עסוורג טגָאמרַאֿפ עונַאּפש .ל א ט ו ם ַא ק

 ו ָארײא ןיא רעדנעל עפלקוװטנַא ילעורטסורנוא ןטסקונוװמוצ וד וצ טרעהעג

 ןופ טנעה וד ןוא ןענופעג ײברעד ךוו ןבָאה סעורטסודנוא עטסקוטכוװ וד ,ע

 רעבָא ןבָאה יז .ןטופָארּפ עסוורג ןג וצעג טָאה רעכלעװ ,לַאטוּפַאק ןשודנעלסווא

 .דנַאל ןופ גנולקוװטנַא רעלעורטסודנוא ר רעקידרעטײװ רעד רַאֿפ טנודעג טשונ

 ערעװש יוד ןועל וצ קועפ ןעװעג ץוצולַאָאקג 22נורוגער עײנ וד זוא יצ

 ?ןעמעלבַארט

 ?ַאב טָאה קולבוּפער יד ןרימַאלקָארּפ סָאד זַא ,ןלעטשטסעפ טשרעוצ רומָאל

 ?װרפ עשיטַארקָאמעד ןרָאװעג טלעטשעגנײא ןענעז סע .טורשרָאפ ןסוורצ ַא טױד

 ירעװז רַאּפ ןוא סעיצַאזונַאגרָא:רעמעברַא וד רַאפ ךיוא ערעדנַא ןשיװצ ,ןטװ ח

 עמ עלַאגעל ַא ןעלקיװטנַא טנָאקעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק וד ךיוא ,עסערּפ

 רעװז ןעלקיװטנַא וצ טײקכעלגעמ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןסַאמ=סקלָאֿפ וד .טיוק

 ?צעגנערגַאב ַא ןוא -- רעטעּפש ןעז סָאד ןלעװ רומ וװ -- שטָאכ ,װוטַאוצונוא

 ן-ָאה רעטעברַא ,טכַאװשיעגּפָא ןרָאװעג ווא קורד רעשואווצולָאמ רעד .סָאמ רעט

 ןוא ,טװקוטעמ ַא טרופעג ןכָאה ןענװרַאּפ עלענָאוסעּפָארּפ ,ןקיורטש טנַאקעג

 .רעטעברַא עכעלטפַאשטרוװדנַאל ןופ סעוצַאזינַאגרַא ראשעג ךיז ןכָאה ףרָאד

 2נסַאר ןטומ ןעגנווצַאב קשוטַאמַאלפיד ןדנובעגמָא עונַאּפש טָאה 1989 ולוי ןוא

 ןיא ענעטורשעגרָאֿפ ַא ןעװעג זוא עוצוטוטסנָאק עממוטשעגּפָא;װנ וד .רנַאברַאפ

 ןוז ןשוטַארקָאמעדײךעלרעגרוב

 טשונ טָאה עוצולַאַאקפגנוריגער עײנ יוד זַא ,ןבעגוצ דלַאב רעכָא ןזומ רימ

 ?יװ ַא רַאפ טקנופ:סגנַאגסווא ןַא סלַא קולבוּפער יד ןרומַאלקָארּפ סָאד טכַארטַאב

 ןַא סלַא רָאנ ,טרָאװ ןופ ןיז ןטױרב ןיא סעצָארּפפסגנורוזוטַארקָאמעד ןקודרעט

 רעריגעה עײנ וד ןבָאה ,ןרָאװעג ןפַאשעג זוא קילבוּפער יד ןעװ ,טצוא .לוצצדנע

 ןופ גנוװשּפווא ןקודרעטײװ םסעד ןטלַאחוצּפָא בוח:מפיוה רעװז רַאפ טנעקרענָא

 .ןעמרָאפער עשוטַארקָאמעד עטסײרד טרעדָאּפעג ןבָאה עכלעװ ,ןסַאמ יד

 ?רַארגַא וד טמוטשעלּפָא ןועטרָאק יד ןבָאה 1982 רעבמעטּפעס ן1 םעד

 ןופ ווולב דרע רעד ןופ גנולײטרעדנַאנַאפ יד ןעזעגסוורָאפ טָאה וו .םרָאפער

 רעד ןגעק ןטָארטעגסיורַא ןפָא ןענעז סָאװ ,ןדנַארג וד ןופ ןוא זיוה ןכעלגי נעק

 רענעמוקַאב רעד רַאפ .דרע רעטעברַאַאב;טשינ ןופ לײש ַא ךווא ןוא קולבוּפעה

 ?ערק ןעועגרָאפ גנורוגער וד טָאה וצרעד ,ןלָאצ טפרַאדעג רעיוּפ רעד טָאה דרע

 ןעמ זַא ,עטצץענערגַאב עכלעוא ןעװעג רעבָא ןענעז ײו .םורעוופ וד רַאּפ ןמוד



 ויִכ זַא ,ןגָאז וצ גונעג .םרָאפער יד ןריפכרוד ףיוא רָאו 200 טפרַאדעג טָאה

 שםנווומ 12 ווולב ןבָאה ,טנָארפ;סקלָאֿפ ןופ גוז ןזוב .ה .ד ,1980 רַאורבעּפ

 ..ןַאולומ 9 ןעװעג ןענעז ןטַאדודנַאק ןוא ,םרָאפער רעד ןופ ןסָאנעג םירעווּפ

 זָאלרעדנַאנַאפ ןטומ טנגונגַאב ךיו ןעמ סָאה ךרוק רעד עגונ זיא סָאװ

 .כעד א ןרָאװעג טמוטשענּפָא ךווא זוא 1998 ונוו ןיא .ןדוָאןטיאוועוי םעד

 עראטנעמעלע וד ןוא ןטכורעטנוא וצ עכעלטסװג ןמָאברַאפ טָאה רעכלעוװ ,טער

 ;עג ןפַאשעג ווא רָאו ןבלעז םעד ןופ רעבמעװַָאנ ןוא רעבָא ,ןלושלמימ ןוא

 ןקווָאד םעד ןרופסווא סָאד טגױלעגּפָא טָאה עכלעװ ,גנוריגער עױײנ ַא ןרָאװ

 .טערקעד

 :וטַארקַאמעד וצ ידכ ,ןָאטעג טשונרָאג טָאה גנורוגער עשינַאקולבוּפער וד

 ןריפרעביא ןגעװ סולשַא-ב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זוא סע .ױמרַא יד ןריז

 ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה ןעמ .ןעגנוגנודַאב עטוג רָאג ףיוא רוטירעמע ףיוא ןרוצ

 כָאמש-לַארענעג רעד רעכָא ,ןרוצופָא ערענַאיצקַאער יד ןופ ןרעװ רוטּפ טלָאװעג

 2ַארקָאמעד רוטורעמע םֹווא | ריפוצרעבוא 'ודכ ,ץעזעג סָאד טצונעגסווא טָאה

 .ןרֹוצופָא עשוט

 ןגעװ טוטַאטס םעד טמוטשעגּפָא ןזעמרָאק וד ןכָאה 1992 רעבמעטּפעס ןוא

 עבלעו יד ןעמוקַאב טָאה רךַארּפש עשיונָאלַאמַאק וד .עונָאלַאטַאק ןופ עומַאנַאמוו א

 טנעמַאלרַאּפ רעשינָאלַאמַאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זוא םע .עשינַאּפש וד סָאװ ,טכער

 ,רעטכור ,עטמַאַאב ןעמיטשַאב וצ טכער ןטומ ,(דַאדילַארענעג) גנורוגער ןוא

 רענוא ןעמוטשַאב ֹוצ ,סעוצוטוטסנוא;רוטלוק ןוא :גנודלוב םומ ןטלַאװרַאפ וצ

 רעד טימ ןעמונרַאֿפ טשיונ רעבָא ךיז טָאה גנורוגער וד .א .א ןרעװטש עכער

 .מויהרעדנומ רעשיוסילַאג ןוא רעשיקסַאב

 עטשימעג ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז גנוכעגצעזעג רעלַאוצַאס ןופ טובעג ןפווא

 טנודעג רעבָא ןבָאה ײז .רעטעברַא ןוא ןטנַאקירכַאפ ןופ לײטנָא ןטומ סעיסימָאק

 .ןמסולַאטוּפַאק וד ןופ ןסערעטניא וד ךעלכעזטפיוה

 2סָאמ עשיטַארקָאמעד ײר ַא טרופעגכרוד קולכופער וד טָאה לכה ךס ןיא

 רעבָא טָאה יז .ןטױײקכעלגעמ?סגנולקוװטנַא עסוװעג ןסַאמ וד ןבעגעג ,ןעלטומ

 ןופ עגַארפ רעד ןוא טרודוצעד ןכָאה עכלעוו ,ןעמעלכַארּפ;טּפיוה וד טוזעלעג טשונ

 רעד ןבולבעג זוא טַארַאּפַא2סגנורוגער רעד .סערגָארּפ ןלַאוצַאס ןוא ןשוטילָאפ

 .לָאצעג רעציזַאבטוג ןוא ןטסילַאטיּפַאק וד ןכבָאה רעורפ יוװ טקנופ ,רעבלעז

 וד .ןסַאמטסקלָאפ וד ףווא ןלַאפעג זוא טסַאלטפווה וד ןוא ןרעװטש קונו יו

 טוומעג טָאה סָאד .טרעסעברַאֿפ טשונ ךוז טָאה רעווּפ ןוא רעטעברַא ןופ עגַאל

 ?וופ ץזָאלדרע ןבָאה ףרָאד ןפיוא .טײקנדורפוצמוא ןוא גנושיוטנַא ןפורסיוורַא

 טָאה ץעירעמרַאדנַאשז יד ;ןלַאדָאעפ ןופ דרע עסױײורַאֿפ טשונ ןעמונרַאֿפ םירע
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 :ץכרַא לָאצ וד טָאה 1080 ןיא .סעוסערפער עגנערטש טומ טרעפטנעעג ףיוורעד

 1082 ןיא ,/94 טכײרגרעד וז טָאה 1991 ןיא ,824 ןכָאדטַאב ןקורטשנ:דעט

 .1.499 ןיוש -- 1989 ןיא ןוא 890 רעכעה

 ןװוטוזָאּפ ,ןכעלטײהנװא ןײק טַאהעג טשונ ןבָאה ןעװטרַאפ2סגנוריגער וד
 טגװלעג ןבָאה ןסאמ יוד רעכלעװ ףיוא ,ױײטרַאּפ עשוטסולַאוצַאס וד .םַארגָארט

 2רֵא ֹוד ןֹוא װיטַאוצינוא ןײק ןעמונעגרעטנוא טשונ טָאה ,ןעגנונעפָאה עסוורג

 םורַא זוולב טלװצעג 1991 ןיא טָאה ױטרַאּפ עשוטסונומָאק וד .ןגַארפ:רעטעב

 ןיא .טיקיטעט ץלַאגעל ַא ןבווהעגנַָא טאהעג טשרע סָאה וז .רעדילגמוט 0

 עשיטסוכרַאנַא יד ןעװעג קרַאטש רעײז ןענעז עיזולַאדנַא ןוא ץיונַאלַאמַאק

 טכערטשעג טשינ ןבָאה ןטסוכרַאנַא וד .ןטַאקודנוס ערעװז ןוא סעיצַאזונַאגרָא

 עדעו ןפַאשּפָא ןגעװ טדערעג ןכָאה ײז ,הכולמ עשומסולַאוצָאס ןײק ןרופוצנוו א

 ;קעס ערעײו ןוא רָארעט ןלעודיװודנוא ןופ רעגנעהנָא ןעװעג ןענעז ,חכולמ

 וד טצײירעג טפָא ןבָאה עונולער ןוא םוחלג ןגעק ןעגנומערטסוורַא עשוטנַאמ

 ?גץמַאװצ טשונ ןכָאה ןטסיכרַאנַא וד .ןשטנעמ?סטעברַא עקיביולג ןופ ןלופעג

 וד ןריטַאקוָאב וצ ןפורעג ןכָאה ײז ,ןעױטרַאט2רעטעברַא ערעדנַא טומ טעברַאעג

 קָאלב;סקלָאֿפ םעד םורַא ווזַא קודנכַאװשּפָא א ןוא טנעמַאלרַאפ םוצ ןלַאוװ

 .עוצקאער רעד ןוֿפ קָאלב ןטקונװאעג םעד ןגעק

 .קולבופער רעד ןופ תוחוכ וד טכַאװשעגּפָא טָאה ץלַא סָאד

 :רעגַאל ןרענַאוצקַאער;שוטסוכרַאנָאמ ןוא עגַאל וד ןעװעג זוא שרעדנַא רָאג

 2רַאנָאמ וד ןרופוצניא קירוצ ,קילבופער וד ןרידיװקול וצ טבערטשעג טָאה רע

 יד ןבָאה ליצ םעד ןכױײרגרעד וצ וד2כ .רוטַאמקוד עשיטסושַאפ ןומ ַא ןוא עוכ

 וד ןבָאה 1092 פוס .תוחוכ ערעװז טקונװארַאפ ןוא טרוטנעמעצ ןטסוכרַאנָאמ

 ץלַאנַאוצַאנ וד, ,"גנוװנַאב עשונַאמש יוד, :ןעװטרַאפ ערענַאוצקַאער עטסקוטכו װ

 ןפאשעג ,ןענגנורופורג עטכער ערענעלק ײר ַא ןוא ײטרַאּפ:רַאהגַא וד ,"עיצקַא

 לעוצוּפָא טשונ .(אדעס) עמכער עמַָאנָאטווא ןופ ץעוצַארעדעפנָאק עשינַאּפש וד

 עקיוָאד וד .ורעל ןופ ױטרַאּפ עלַאקידַאר יד טעברַאעגנעמַאװצ וו טומ סָאה

 ןוא 1088 רעכמעװַאנ ןוא ןלַאװ יוד וצ טקונװאעג ןטָארטעגוצ זוא ץוצולַאָאק

 ף"ײרגיז סיורַא ײז ןופ ווא

 ןיא ןענופעג ךיז ץנעטסווקע רָאו ײװצ ךָאנ קולבוּפער יד טָאה םורַא יוזַא

 ןעגנַאגעגרעבוא ויא רעכלעװ ,ףפַאמע רעװנ ַא ןבווהעגנָא ךוז טָאה סע .רַאפעג

 יד ."רָאו יװצ עץעצרַאװש , :ןעמָאנ ןרעטנוא ץינַאּפש ןופ עטכושעג רעד ןיא

 װר ַא קודנרולונַא ,ןטײװצ ןכַאנ טערקעד ןײיא ןבעגעגסוורַא טָאה גנוריגער עװנ

 2שנפֲא טָאה וז .גנורוגער רעקידרעורפ רעד ןופ ןעגנורוזולַאער עשוטַארקָאמעד

 לוׁש םעד עגונב גנובעגצעזעג יוד ,םרָאפער-רַארגַא וד ןרופכרוד סָאד ןטלַאה



 יעד ןופ ןלוש טלעטשעגקורוצ ןוא ןלוש עכעלטלעװ ײר ַא טרידיװקיל ,ןזעוו

 :ץרגרַאפ ,גנוקורד:ןוול טרירעלָאש = ,סעוצַאזונַאגרָא;רעטעמרַא טגלָאֿפרַאפ ,ךרול

 .ןסַאמ?סקלָאפ וד ןופ ןובשח ןפווא טסַאל;ןרעװטש וד טרעס

 ;ַאב ַא טװרגעגוצ ןבָאה סעיצַאזונַאגרָא עשיטסוכרַאנָאמ ערעגָאוצקַאער וד

 סָאלשעג ווא 1094 יַאמ ןט:91 םעד .קולבוּפער רעד ןגעק דנַאטשפווא ןטנּפָאװ

 עיצַאזונַאגרָא רעשוטסיוכרַאנָאמ רעד ןופ רעריפנָא וד ןשיװצ ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג

 ונולָאססמ ןוא טײז ןײא ןופ (ַאלָאונַאּפסע ןָאוסַאװַאנער) "גנוװנַאב עשו נַאּפש

---+ 

 +לַאב טעטכולפרַאפדוז טָאה ונולָאסומ .רעטײװצ רעד ןופ--ָאבלַא2 לַארענעג ןֹוא

 ;טנַאה טנוווט 20 ,ןסקוב טנוווט 20 רערעװשרַאֿפ עשיטסוכרַאנָאמ וד ןלעטשו צו צ

 ןיולב ןעװעג זיא סָאד .סָאטעסעּפ ןָאולימ 19 ןוא רעװעגנישַאמ 200 ,ןטַאנַארג

 עג ווא ךָאנרעד דלַאב .רעטעּפש ןעמוק טלָאזעגטָאה ףליה עקידרעטױװ ,בװהנָא ןַא

 וד ,דנַאלשמװד ןיא יטרַאּפ רעשירעלטוח רעד ןופליּפש"ב ןטיול ןרָאװעג ןּפַאש

 :ָארּפ םַארגָארּפ ןוא טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ עשוטסושַאפ ןפָא ןַא ,"עגנַאלַאּפ, עשו נַאּפש

 :עװַאב רעודנוא ןופ תודוסו:טפווה וד לױװ ,ןטסישַאפ ןענעז רימ, :טרומַאלק

 לװװ ,ןטסיצַאנ ןענעז רומ .ונולָאסומ ןופ ןפוצנורּפ יד ףיוא ךיז ןצוטש גנוג

 .יָאדערק רעודנוא ,ןורטקָאד רעזדנוא זוא ןורטקָאד עשוטסולַאוצָאסלַאנָאוצַאנ ור

 רימ ןזומ ץונַאּפש ןוא ןשינעעשעג וד ןופ גנולקוװטנַא עקידרעטײװ וד

 2טנַא ווא עכלעװ ,עגַאל רעװנ רעד ןופ טסקעטנָאק ןרעטירב ַא ןוא ןטכַארטַאב

 טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג דנַאלשטײד ןוא ווא 1080 כױהנָא .עפָארײא ןוא ןענַאטש

 עשיטסושַאּפ 2 ןענופעג טצוא ךיו ןבכָאה עּפָארוא ןופ רעטנעצ ןיא .רעלטוה

 עשיטסושַאפ ןרופוצנוא ודכ ,טעברַאעגנעמַאװצ ןבָאה עכלעװ ,ןטכַאמסוורג

 ןפרַאװוצּפָארַא טװרגעג ךיז טָאה דנַאלשטײװד .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןרוטַאשקיד

 ןרעבָארעד רַאפ שרַאמ םעד ןבױײהוצנָא ןוא טַאטקַאהט רעלַאסרעװ ןופ ןטײק וד

 רעד .עקירֿפַא ןיא גורקפסגנורעכָארעד ןײז טװרגעגוצ טָאה ונילָאסומ .טלעװ יד

 סַאלק;רעטעברַא רעד .טָארדַאב ןעװעג ןענעז עיטַארקָאמעד וד ןוא םולשטטלעוו

 ןלַאפ רע טעװ ,דנַאלשטײד ןוא עולַאמוא ןיא וװ ווזַא טקנוּפ זַא ,טלופעג טָאה

 ,ןברק סלַא רעטשרע רעד

 רעטעברַא עשיכירטסע וד ןבָאה 1984 רַאורבעּפ ןט419 ןויב ןט512 ןופ

 :לָאד ןופ גנוריגער רערענָאוצקַאער רעד ןגעק טפמעקעג טנַאה ןוא רעװעג טומ

 שטופ ַא ןופ וורּפ ַא טריזינַאגרָא ןטסושַאפ וד ןבָאה רַאורבעּפ ןט50 םעד .סופ

 ןֵפ



 ּוד טָאה רַאורבעפ ןט29 סעד .ןבעגעגנוא טשינ ךיו טָאה רעכלעװ ,זורַאּפ ןיא

 2םעפונַאמ וצ רעטעברַא רעזורַאפ וד ןפורעג װטרַאּפ עשוטסונומָאק עשוזווצנַארפ

 2וודעג טָאה אפ ,ןטסושַאפ ןוא װצולָאּפ ןגעק ףמַאק ןוא .םוושַאֿפ ןגעק ןרופ

 םעד .עטעדנו וור ןוא עטווט ןלַאפעג ןענעז ,טכַאנ רעד ןוא סעפש ווב םרע

 ?לַארענעג ןופ ףור ןפווא טרעפטנעעג רעטעברַא ןעגַאולימ ןבָאה רַאורבעפ ן,ק

 2ָעֹר ןוא ערענָאוצולָאװער יד ךרוד ןרָאװעג טרומַאלקָארּפ זוא רעכלעוו ,קוורט

 ןבָאה טעטש עשיוווצנַארפ עלַא ןוא ןוא זורַאפ ןוא .ןענײרַאּפָארּפ עשוטסומרָאּפ

 2נָאמעד עטקונװאעג רעטאו ןסַאג וד ןיא טרושרַאמ ןטסינומָאק ןוא ןטסולַאוצָאז יג

 ןופ עוצַארטסנַאמעד:סטײהנװא עקוטבעמ עטשרע וד ןעװעג זוא סָאד .סעוצַארטס

 2ױַאט-רעטעברַא עדיב ןבָאה ולוו ןט52/ םעד .ןרָאו א םנוז טַאורַאטעלַארּפ

 2יװא רעכעלנע ןַא זוא טסוגווא ןט:17 םעד .טקַאפסטײיהנױײא ןַא ןסָאלשעג ןעװט

 :וטסולַאוצַאס ןוא רעשיטסונומָאק רעד ןשיװצ ןרָאװעג ןסָאלשעג ךַאמּפָא-ססװוװ

 2םונומָאק עשינַאפש וד טָאה רעכמעטפעס ןט4:12 םעד .עילַאטוא ןופ װטרַאּפ רעש

 ןומ ַא ,ןסנַאולַא;רעטעברַא; ֹוד ןיא ןטערטוצנװרַא ןסָאלשַאב ױטרַאּפ עשיט

 רעד ךרוד טעטש וד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סָאװ ,ןטעטומָאק עכעלטווהנויא

 טַאלק:רעטעברַא רעד טָאה רעהנעל עלַא ןוא .װטרַאּפ רעשוטסולַאוצָאס רעשונַאפש

 .רַאפעג רעשוטסושַאפ רעד ןופ קולבנָא ןיא ןעװר ענײז ןסולש טװורּפעג

 :רעטײװ ַא טכַאמעג עוצקַאער עשינַאּפש וד טָאה 1904 רעבָאטקָא ןט44 םעד

 לװטנָא ןטומ גנורוגער עײנ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןוא סע ,סוורָאפ טורש ןקיד

 21 7 ."אדעס 3 רעד ןופ רעריפנָא עשיטסוכרַאנָאמ ןפָא ,ערענָאוצקַאער ירד ןופ
+= 

 ןכלעװ ןוא ,קײרטש:לַארענעג ַא טרימַאלקָארּפ טָאה װטרַאּפ עשוטסילַאוצָאס
 לח א או
 ןופ -- געט 9 ןופ ףוולרֲאפ ןוא .ר ןטעברַא ןָאולומ ַא ןעמוכעגלושג א שַאה

 רעד ןגעק טפמעקעג רעטעברַא רעדורדַאמ וד ןכָאה -- רעכָאטקָא ןט20 ןווב ןט0

 טרומַאלקָארּפ ווא עגָאלעצרַאב ןוא .םעטש ערעדנַא ןוא -- עבלעז סָאד .וצולָאפ

 :ולומ ןופ ףלוח רעד טומ .גנורוגער עשינָאלַאטַאק עקוגנעהּפָאמוא ןַא ןרָאװעג

 וװ ,עירוטסַא ןוא רעבָא .עגַאל וד טשרעהַאה גנורוגער עלַארטנעצ וד טָאה רעט

 ןװ ,סעוצידַארט;ספמַאק עסוורג טַאהעג ןכָאה סעיצַאוונַאגרָא:רעטעברַא וד

 םקיניאעג ןטָארטענסורַא ןענעז ןטסוכרַאנַא ןוא ןטסולַאוצָאס ,ןטסונומָאק

 טנוווט 10 .דנַאטשפווא ןטנפ

 ןפמַאק וד ןוא ןעמונעגלװטנָא ןבָאה ,רעבערגנלווק ךעלכעוטפווה ,רעטעברַא

 עבעו

 ָאװַאב ַא ןוא טלדנַאװרַאֿפ ךיז גנוגעװַאב וד טָאה

 אדעוװַָא ףווא טרישרַאמ טָאה יז ,עודרַאװג עטוור ַא .רָאװעג טריזונַאגרָא זוא'ס

 ןפמַאק ןרָאװעג טרופעג ןענעז געװ ןפיוא .ץנוװַארּפ רעד ןופ טָאטשטּפווה רעד

 !טעברַא וד .עירעמרַאהנַאשו רעד ןגעק
 ןוא ןלַאנעסרַא ור ַא טשרעהַאב ןבָאה ר =

 ןָאפ עסיור ַא ןעגנַאהעגפווא ,ָאדעוװַא ןעמונרַאפ ןכָאה ײז .ןקורבַאפפרעװעג



 2ץוופ ןוא :רעטעברַא ןַא טרימַאלקָארּפ ןוא טַאר;טָאטש ןופ עדיבעג רעד ףיוא

 .טכַאמ?םור

 טכַארבעג גנוריגער וד טָאה ױמטרַא רעד ףיוא ןענעכער קודנענעק טשונ

 2ָאמ טָאה יז .ןָאו;על:ןדמערפ ןופ ןוא רענַאקָארַאמ ןופ ןעגנולוװטּפָא עלַאינַאלַאק

 18 ןופ ױמרַא ןַא .טָאלּפ םעד ןוא ץיצַאאװַא ,ןעגננלװטּפָא;רעצנַאּפ טריזולוב

 ערעדנַא ןוא ָאדעיװָא טסערוטשעג געט 10 ןופ ףוולרַאפ ןוא טָאה ןַאמ טנזווט

 :רעטעברַא יוד טרודרַאבמָאב לָאמ 400 טָאה טָאלפטפול רעד .סרעטנעצירעטעברא

 ןענעז ןפמַאק וד ןיא .ןרָאװעג טקיטשרעד זוא גנוגעװַאב וד זוב ,סעיציוָאּפ

 ןענעז רעטעברַא רעטרעדנוח ,עטעדנוװהַאֿפ טנזווט 7 ,עטווט טנוווט 8 ןלַאפעג

 ןוא ןרָאװעג ןפרָאװעג ןענעו טנזוופ 90 ,טכורעג םוש ַא ןָא ןרָאװעג ןסָאשרעד

 .סעמרוט וד

 2ַאפ ןלַאנָאוצַאנרעטנוא ןופ ןפורגנָא עקודרדסכ וד טומ גנַאהנעמַאװוצ ןיא

 וד טלופעג רעדנעל עלַא ןוא סַאלק:רעטעברַא רעד טָאה עיצקַאער ןוא םווש

 -- ןטכוש עײנ ןעוצוצ ןוא ןעײר:ספמַאק עניז ןרעטירבוצסווא טװקודנעװמווג

 עשוזיוצנַארפ וד טָאה 1094 ףוס .ןשטנעמפסקלָאפ עשיטָאטש ןוא םוטרעווּפ סָאד

 עדעדנַא ןוא ײטרַאפ רעלַאקידַאר רעד וצ טדנעװעג ךוז ײטרַאּפ עשוטסונומָאק

 =טקלָאפ םעד ןפַאש וצ גַאלשרָאֿפ ַא טומ ןעגנורופורג עכעלױעגריב?שוטַאהקָאטעז

 טָאה 1099 ילוו ןוא .טײהחװרפ ןוא טוורב ,םולש רַאֿפ ,םוושַאּפ ןגעק טנָארפ

 2ומָאק עלַא .ןרעטנומָאק ןופ סערגנַאק רעט:/ רעד טלמַאורַאֿפ עװקסָאמ ןוא ךיז

 ץמירב ןפַאש וצ ץבַאגפווא וד ןעמונעג ךוז ףיוא ןבָאה ןעװטרַאּפ עשוטסונ

 .םוושַאפ ןגעק ןטנַארפ2טקלַאפ

 ןרָאו עטצעל וד ןוא ווא עץעכלעװ ,ווטרַאּפ עשיטסונומָאק עשינַאטש וד

 ,רעדולגמומ טנוווט 80 טלװצעג ןווש ןוא חוכ ןטסנרע ןַא וצ ןסקאװעגסיוא

 :ָאהטסבלעז ,םרָאפער-רַארגַא ;:ןטקנופ 4 ןופ םַאהנַארּפ ַא טעברַאעגסווא טָאה

 2רךַא ןופ עגַאל וד ןרעסעכרַאפ ,ןטײיהרעדנומ ץלַאנָאוצַאנ רַאפ טכער?סגנומוטשי

 גָאג וד טומ גנַאו הנעמַאזוצ ןוא .עטרוטסערַא עשוטולַאפ רַאֿפ עוטסענמַא ,דעטעב

 םלול ,דנַאברַאפ רענַאקולבומער רעד :ןעװטרַאּפ עקודנגלַאֿפ וד ןבָאה ןלַאװ עטנע

 ײטרַאּפ עשיטסונומָאק ,טנגוו ןוא "טרַאפ עשוטסולַאוצַאס ,רענַאקולבוּפער עק

 װיטרַאס עוסולאקורפיפ ,עוצַארעדעפנַאקרעטעברַא  ענײמעגלַא ,טנגוו ןוא

 2:טטיהניא ןַא ןסָאל -- (װטרַאּפ רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ ןטלָאפשענּפָא)

 עקיוָאד וד .םאדכארסגארסיסקלאט ןעמַאזנומעג ַא ןופ ץוַאב רעד ףיוא טקַאפ

 טקוקעג טשינ ,1990 רַאורבעפ ןט510 ןופ ןלַאװ יד תעב טגוזעג טָאה עיצולַאָאק

 *םיגימדַא ןוא ןעגנושלעפ ךיוא יװ ,ץעגנַאלַאֿפ רעד ןופ ןטקַא:רָארעמ וד ףיוא
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 ,קולבופער רעד ןופ גנורומַאלקַארּפ

 ןסַאג וד ףיוא דורפ .1981 לירּפַא

 ,גנוריגער רעד ןופ קוטולַאפ רערענָאוצקַאער רעד ןג ק  עוצַארטסנ

 1084 דירדַאמ
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 םורַא יווַא טָאה קלָאפ עשיונַאּפש סַאד .גנורוגער רעד דצמ קורד ןװוטַארט

 .עוטַארקַאמעד ןופ ןליװ ןײז טקורדעגסווא

 .ןביוהעגנָא טשרע ךיזו טָאה ףמַאק רעקודנרודיצעד רעד רעכָא 8..-

 ןוא דירפ טימ טנַארפ;סקלָאּפ ןופ גוו םעד ןעמונעגפווא טָאה קלָאפ סָאד

 =עג ןבָאה ןסַאמ דר ,סעוצַאטסעפינַאמ ןעמוקעגרַאפ ןענעז םוטעמוא .גנונעּפָאה

 וד .עטריטסערַא עשיטולָאּפ וד טװרּפַאב ןוא תוסופת יוד ןופ ןרעווט וד טנפע

 ןיק ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא טשונ רעכָא ןענעז סע רעכלעװ ןוא ,גנורוגער עװנ

 .ןצעועג עשוטַארקָאמעד "ר א טרופעגברוד טָאה ,ןטסולַאוצָאס ןוא ןטסונומָאק

 יד ןופ ןענוול יד ,םרָאפער:רַארגַא וד ןרופכרוד סָאד ןרָאװעג טױײנַאב זוא'ס

 עיטסענמַא טמוטשעגּפָא ןבָאה ןועטרָאק יוד ,ןרָאװעג טרעכעהעג ןענעז רעטעברַא

 2טקלָאפ ןופ גיו רעד .עירוטסַא ןיא דנַאטשפיוא ןכָאנ עטריטסערַא וד רַאפ

 ןרָאו עטצעל ור ןיא ןבָאה עכלעװ ,ןסַאמ;סקלָאפ וד טריווװוטקַא טָאה טנָארפ

 וד ןקודװטרַאפ וצ טרידיצעד ןעװעג ןענעז ןוא גנורַאפרעד סוורג טרעבָארעד

 .ןעגננכװרגרעד עשוטַארקָאמעד ערעװז ןוא קילבוּפער

 ןכָאנ דלַאב .קולבופער רעד ףווא סַאטנעטַא ןַא טײרגעג טָאה עוצקאער יד

 ןעמונעגמורַא לַאטיּפַאק2סוורג ןופ ןוװרק וד טָאה טנָארפ-סקלַאפ ןופ גוז:לַאװ

 ,ןעגנומענרעטנוא ערעװו ןסָאלשעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ ןוא ןריקנַאב .קינַאּפ ַא

 ןוָאלרַאפ וצ טײרגעג ךיז ןוא דנַאלסווא ןײק ןלַאטוּפַאק ערעװז טקושעגסוורַא

 טיקטרונולפוצסוד וד ,גנוריגער רעד ןופ ןעלטומסָאמ עקוסעמ וד .דנַאל סָאד

 ןרווװשעג ןבָאה ײז רעכָא .טקואורַאב לסוב ַא װז ןבָאה ןטַאמ?סקלָאפ ור ןופ

 ןוא ןיוש .קולבוּפער יד ןטכינרַאֿפ וצ טרודוצעד ןעװעג ןוא ןעמענ ןוצ הטקנ

 ןוא ןוא ןולרעב ןיא ןפָארטעג ךיז ָאכרוכנַאס לַארענעג רעד טָאה 1080 רַאו רבעפ

 2וא ןוא דנַאלשטײד:רעלמיה ןופ ןטײקכעלנעורעּפ עקודנרופ טםומ ץװװש רעד

 .ןטנַאולעבער וד רַאפ ףלוה ןגעװ ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג ןסָאלשעג ווא'ס ,עילַאט

 ,ָאקנַארפ ןלַארענעג וד ןופ לױײטנָא ןטומ עטנוכ ַא ןענַאטשטנַא ווא לורּפַא ןוא

 :נֵא וד טעברַאעגנעמַאוצ ןבָאה וו טומ .א .א לוכנַאּפ ,אלָאמ ,אלערַאװ ,דערָאג

 ַאמורּפ ,סעלבַאר לוכ ,ַאלעטַאס ָָאװלַאק :ןעװטרַאּפ עשיטסושַאפ וד ןופ רערופ

 2פםווא ןופ ןַאלּפ רעיונעג ַא ןרָאװעג טעברַאעגסווא זוא'ס .א .א ַארעװור עד

 ןיא ןלעטש ךיז טלָאזעג ָאקנַארּפ טָאה לַאנגוס םענעבעגעג םעד ףיוא .דנַאטש

 :רעבוא ןוא ָאקַארַאמ ןיא ןָאוגעלןדמערפ ןופ ןוא רעטולומ ןופ ץיּפש רעד

 ןצנוװַארּפ וד ןשרעהַאב טלָאזעג טָאה ַאנַאול עד ָאפועק .עונאפש ןײװק יז ןרופ



 ג:ָארּפ וד ןוא עיטנעלַאװ --- ָאקסַארַאק סעלַאזנָאג ,ערודַאמַארטסע ןוא עיזולַאדנַא

 --- ַאלָאמ ,עונַאגַארַא -- סָאולענַאבַאק ,עונַאלַאמַאק -- דערָאג ,עטנַאװעל ץנוו

 .דירדַאמ --- לוכנַאפ לַארענעג רעד ,עירוטסַא ןוא ערַאװַאנ ןצניװַארּפ וד

 2עג טָאה ןעמ ,עורטסודנוא וד טריזונַאגרָאזעד לאה ?ַאטיפַאקםוורג רעד

 ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סָאװ ,ןעגנורעכעהןוול טגָאועגּפָא ,ןקורבַאּפ ןסָאלש

 ןײק ןלַאטיּפָאק טקושעגסוורַא ,ןקורטש טרוצָאװָארּפ ,גנוריגער רעד ךרוד

 2סעה ַא טריפעג טנעמַאלרַאּפ ןיא ןבָאה ןטַאטופעד עשוטסושַאפ וד .דנַאלסווא

 2נשרעה רעד ןגעװ תושרד ןטלַאהעג ,"רַאפעג רעטיורג רעד ןגעק עצעה עכעל

 וד .טרוזינַאגרָא קונווטסוװַאב ןבָאה דנװרפ ערעײז עכלעװ ,עיכרַאנַא רעקיד

 2עברַא ןגעק ןטַאטנעטַא ןריזונַאגרָא ןוא טריוולַאוצעּפס ךוז טָאה עץגנַאלַאפ

 2בםרוד טָאה אלעראו לַארענעג .ןטיקכעלנעזורעפ עשונַאקולבוּפער ןוא רעוט-רעמ

 ,גנולװטּפָא;רעטולומ עלעוצעפס ןומ ַא ,סעטעקער יד ןופ סערװענַאמ טרופעג

 .גורק:רעגריב ןופ ןעגנוגנודַאב יד ןיא ףמַאק םוצ טױרגעג טָאה ןעמ עכלעיוו

 ןוא ךײרקנַארפ ןיא ןלַאװ:טנעמַאלרַאּפ וד תעב טנַארפ:סקלָאפ ןופ גוז רעד

 2נוא רעד קולבוסער רעד וצ סַָאה םעד טרעסערגרַאפ ךָאנ טָאה 1990 יַאמ שדוח

 רעשו ולא רעװנ רעד רַאּפ ןקָארשרעד ךיו טָאה לַאטוּפַאק רעלַאנָאוצַאנרעט

 2עג ןבָאה ןטסינומָאק וד ןוא סַאלק;רעטעברַא רעד רעכלעװ ןוא ,עוצַאמרָאפ

 2סקלָאפ עטײרב רָאג טרוזיװוטקַא טָאה עכלעװ ,לָאר עקודנמװדַאב ַא טלוּפש

 2ונ -- רערופ עשיטסושַאפ יד ןעװעג ןענעז טקואורמואַאב לעוצעפס .ןטכוש

 ןעגנוטײרגוצ יד ןעמונעגפווא ץיטַאּפמוס טומ ןבָאה ײו ;רעלטוה ןוא ונולָאכ

 | .עונַאּפמש ןוא עילעבער רעשוטסושַאפ ַא וצ

 טשונ טָאה גנוריגער עשינַאקילבוּפער עשינַאּפש וד וַא ,ןבעגוצ ָאד וומ ןעמ

 ןעגנורעדָאפ עקידנעגנורד עקודרדסכ וד ףיווא ןוא רַאפעג רעד ףיוא טריגַאעו

 טָאה סָאד .רערעװשרַאפ יד ןגעק ןעלטומסָאמ ןעמענוצנָא ןטסינומָאק וד ןופ

 .שטופ ַא וצ ןעגנוטײרגוצ וד טרעטכלרַאפ

 םעד ,ַאטועצ ןוא ץיצַאטסגָאודַאר יד טָאה ןעגנוגנודַאב עקיוָאד וד ןיא

 ויא ץינַאּפש רעבוא למיה רעד :טַאקינומָאק ַא ןבעגעגרעביא 1980 ולוו ן,8

 ָאקָארַאמ ןוא .לַאנגוס רעטמיטשַאב רעד ןעװעג זוא סָאד .סנקלָאװ ןָא ,רָאלק

 .עגוצ ןלַארענעג עשירערעװשרַאפ יד ןענעז ןצנוװָארּפ עשינַאּפש עלַא ןיא ןוא

 ןיא זַא ,רעכויז קידנעװו ,קולבופער רעד ןגעק ףמַאק ןטנפָאװַאב םוצ ןטָארט

 ןוא ןעמונעג טשונ רעבָא ןבָאה יז .עגַאל וד ןשרעהַאב ײו ןלעװ העש עכעלטע

 קולבופער יד ןקידײטרַאֿפ וצ קלָאפ ןשינַאּפש ןופ טײקטרודוצעד וד טכַארטַאב

 .ןטיהװײרפ ענײז ןוא
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 גירק רעשינַאּפש רעד

 טָאה קלָאפ סָאד רעבָא .ןטנַאולעבער וד טומ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןבײהנָא טכַארמ

 2ץנעג רערענָאוצולָאװער ַא ןרָאװעג טרעלקרעד זוא דנַאל ןצנַאג ןיא .טריגַאער

 2נווומ .ץולומ:סקלָאפ ַא ןפַאשעג ןכָאח סעוצַאזונַאגרָא2רעטעברַא וד ,קוו רטש:לַאר

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעטעברַא ,עכעלטנגוו רעטנזווט רעקולדנעצ ןוא רעמ

 ןוא ךיז טלעטשעג ןוא ךעלגעט ןעװעג זוא סע רָאנ וװ ,טנפָאװַאב ךוז ןכָאז

 טרוקַאטַא ,ןלַאנעסרַא;רעװעג טּפַאברַאפ טָאה ןעמ .ןטנַאולעבער וד ןגעק ףמַאק

 טווא .טנפָאװמנַא ײװז ,רענלעז וד ןשוװצ עוצַאטינַא ןַא טרופעג ,סעמרַאזַאק וד

 ןגעװ טערקעד ַא טכעלטנפערַאפ גנורוגער וד טָאה ןסַאט וד ןופ גנורעדָאפ רעד

 2עגנָא ךיו טָאה סע .ץולומ רעד רעװעג ןבעגסיורַא ןוא קלַאפ סָאד ןענעפַאװַאב

 .עונַאּמש ןוא גורק:רעגריוב רעד ןביוח

 ךוז טָאה ןטנַאולעבער וד ןופ טױז רעד ףיוא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשונ

 עג טָאה וו ,טלקַאװעג ךוז גנורוגער וד טָאה רַאפעג ןופ קולבנָא ןוא

 טנוווט 99 ,ןַאמ טנוווט 120 ךרעב -- "מרא רעד ןופ .צָארּפ 80 םורַא ןענופעג

 2נַאשו טנזווט 90 םורַא ,ןָאוגעלןדמערפ ןופ -- טנוווט 1 ,רעגלעז רענַאקָארַאמ

 םעד ןיוש ןרָאװעג טױרּפַאב דורדַאט ווא -- סעטעקער טנזווט 19 ןוא ןעמרַאד

 ןרַאװעג טקוטשרעד ווא שטופ רעד .ענַאלעצרַאכ עבלעז סָאד ,1990 ולוו ןס0

 ,עטעסַאבלַא ,ָאַאבלוב ,ענַאלַאמ ,עוצנעלַאװ וװ ,סרעטנעצ עטסקיטכוװ ֹוד ןוא

 2ץג ךוז ןבָאה ןפנַאולעבער וד ןופ טנעה וד ןוא .א .א לַאער דַאדויס ,ןורוא

 רעד .דנַאל ןופ ברעטיןופצ ןוא ןוא ?םורד ןוא טעטשנטרַאּפ עקונוא ןענופ

 טָאה קלָאפ עשינַאּפש סָאד ,ןבעגעגנויא טשונ ךוו טָאה ןלַארענעג וד ןופ ןַאלּפ

 קולבוּפער יוד טעװעטַארעגּפָא

 2עג ןוא ָאקָארַאמ ןופ ןָאונעל;ןדמערפ םעד ןוא רעטולומ ןריפרעבוא סָאד

 ןבולבעג ליט ןטסערג ןוא ווא סָאלפ רעד סָאװ ,םעד בילוצ טרעװשַאב ןעװ

 ערעײז רעטנוא ּפָא ךיו טקור ןדָאב רעד זַא קידנעעז .קולבוּפער רעד װרט

 :ָאסומ :ןרָאטקעטַארּפ ערעװו וצ טדנעװעג ךיז ןשסנַאולעבער וד ןבָאה -- סופ

 ןרַאמַאטקיד יװצ יד .עקודפכות א ןעװעג זוא ףלוה וד .רעלטיה ןוא וניל

 :םקלָאפ טומ רעדנעל 2 ןופ ץנעטסוזקע רעד בולוצ טָארדַאב טלופעג ךיו ןבָאה

 טנַארפ;סקלָאפ ןופ םַאלּפ רעד וַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ױז .ןעגנורוגער:טנַארֿפ

 -רעד וצ טבערטשעג וו ןכָאה וװרפ ןדעו רַאפ .רעדנעל ערעדנַא ןּפַאכמורַא טעוװו

 2קנַארפ ןרילָאזיא ןוא ןעלגנורוצמורַא ודכ ,עינַאּפש;טנַארפײסקלָאפ סָאד ןקוטש

 עכלעװ ,ןענַאלפַארעַא סערדַאקסע טקושעג טָאה רעלטיה .שנָארפ:סקלַאֿפ ןופ ךיר

 םיב .עינַאּפש ןױק רענַאקַארַאמ ןוא ןָאוגעלןדמערפ םעד טריפעגרעביא ןבָאה
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 רעטננא "װ, בַאטש רעלעיצעפס ַא ןענַאטשטנַא ןֹוא בַאטש?לַארענעג ןשושטװד
 ,ירָאדנָאקע ןָאוגעל רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זוא'ס .גנורעג ןופ לַארטנַאק רעד

 2סוד רעד וצ טלעטשעג טָאה ינולָאסומ .עונַאּפש ןוא טפמעקעג טָאה רעכלעוו
 :ץיזַאװניא ןַא טרווינַאגרָא ןוא טָאלּפ ןױײו רעלדנעטשפווא וד ןופ עיציוָאט
 4 8 יו | ' .װמרַא

 ךיז געט עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןוא גירק:רעגרוב רעד טָאה םורַא וווַא
 ןטנַאילעבעהלַארענעג וד ןגעק קלָאּפ ןשונַאּפש ןופ ףמַאק ַא ןוא טלדנַאװ רַאפ
 :ץגנָא ךוז טָאה סע .עילַאטוא ןוא דנַאלשט"ײד?רעלטיה ןופ עווַאװנוא רעד ןוא

 .המחלמ?סגנוװרפַאב ערענָאיצולָאװער וד ןביוה

 ןכעלניװעגרעסווא ןַא טומ טרופעג קלָאפ עשונַאּפש סָאד טָאה המחלמ יוד
 :רַאּפ ןַאטנָאּפס ןבָאה רענעמ רעטנוווט רעקולדנעצ .תונשקע ןוא םווָארעה ,טומ
 ןפווא ןעגנַאגעג ןוא ץילימ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,טעברַא רעװז טוָאל
 לעװ ,ןעוורפ ןעמונרַאפ ןבָאה ןטמַא ןוא ןקורבַאפ וד ןוא טרָא רעװז .טנָארפ
 ןעגנולײטּפָאײטנַאוװָארּפ ,טנָארפ ןבעגנ ןלָאטוּפש וד ןיא טעברַאעג ךיוא ןבָאה עכ
 םורעוומ ,ּפמעש:סטעברַא םעד טרעלענשרַאּפ ןבָאה ןקורבַאּפ ןוא רעטעברַא .א .א
 ,ןריקנַאב ,ןטנַאקירבַאּפ עסוורג יד .ױמרַא רעד רַאפ זװּפש םרעפולעג ןבָאה
 רעד ןבולבעג רךיא זוא רטעג .קולבופער יד טזָאלרַאפ ןבָאה רעציזַאנשוג

 וװ ,םושעמוא .ןטכוש:לטומ עשיוטָאטש וד ןוא םוטרעווּפ סָאד ,סַאלק:רעטעברַא
 ײז .ןדרָאמ=ןסַאמ ,רָארעט טײלגַאב ײז טָאה ,ןווװַאב ךוז ןבָאה ןטסושַאפ יד
 :װרש ןװוסערגָארּפ ןטנַאקַאב םעד ןדרָאמרעד רַאפ טלעטשעגּפָא טשונ ךוז ןבָאה
 :דנעצ ןבָאה ץגַאלַאמ ןעמונרַאפ ןבָאה ןטסושַאפ יד ןעװ .ַאקרָאל .ַאוסרַאג רעב
 ןוא סופוצ טזָאלעג ךיו ןוא טָאמש יוד טוָאלרַאפ רעניוװנײא רעטנזווט רעקול
 ןבָאה ןענַאלּפָארעַא עשושטוװד .ןופצ ףווא ןעלטומ עכעלגעמ ערעדנא עלַא טימ
 ::ַארפ וד יב ןבױלב טלָאװעג טשינ ןבָאה וו רעבָא ,טווט טװזעג ײו ןשוװצ
 ןענופעג לײט ןשונַאקולבוּפער םעד ןיא ךיו ןבָאה 1988 בױײהנָא ןוא .ןטסיק
 דױוד טּפַאכרַאפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןצנוװָארּפ וד ןופ םושולפ ןָאולומ 9 ןיר
 :ַאק ןרעבָארעד ןביוהעגנָא 1058 ףוס ןבָאה ןטסושַאּפ וד ןעװ .ןטסוקנַארפ יד
 :נַארפ רעד ןופ גנוטכור רעד ןיא טוָאלעג ךיז ןַאמ טנזווט 200 ןבָאה ,עינָאלַאט
 .םונהיג ןשוטסיקנַארּפ םעד ןדײמוציוא ודכ ,ץענערג רעשווווצ

 ּוד טקודײטרַאפ תונשקע טומ ןוא םוושַאּפ םעד טסַאהעג טָאה קלָאפ סָאד
 עוצַאיװַא עשישטיײד וד טָאה 1908 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןוא .קולבוּפעה
 :עז טלמעד .טעטש ענעפָא ןופ ןעגנורידרַאבמָאב:רָארעט עשיטַאמעטסוס טרופעג
 ,ןעגנומיטשץיצַאלוטיּפַאק יוד ןסקַאװעג ןוװרק עשורערוּפנָא עסוװעג ןוא ןענ
 םעד ןרופ טרעדָאפעג ,ןבעגרעטנוא טלָאװעג טשונ ךוז טָאה קלָאפ סָאד רעבָא
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 וד ןגעק טריטסעפינַאמ ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוח .ףוס ןווב ףמַאק

 ,לָאטופש ןוא טרופעג טָאה ןעמ עכלעװ ,עטעדנוװרַאֿפ רעווש .ןטנַאלוטוּפַאק

 ןקודװטרַאפ רַאפ ףמַאק םעד ןרופ וצ רעמײװ רעגריכטימ ערעײו ןפורעג ןבָאה

 | .קולבוּפער וד

 :ַאט:רעטילומ עשיטנעטווא ןבעגעגסיורַא קלָאפ סָאד טָאה ףמַאק םעד ןיא

 סערָאלָאד --- ַאורַאנָאוסַאּפ יד .ןדלעה:סקלָאפ ןסקַאװעגסיוא ןענעז סע ,ןטנַאל

 :גנוזָאל םעד ןפרָאװעג המחלמ רעד ןופ געט עטשרע וד ןיא טָאה 'ירורָאבוא

 יװ ,קידנעיטש ןברַאטש רעסעג , ,ןיגכרוד טשינ ןלעװ ײז --- '!ןַארַאסַאּפ ָאנ,

 רעד .קלָאפ ןצנַאג ןופ ףור-ספמַאק רעד ןעװעג ווא סָאד -- .'!קודנעונק ןבעל

 רעד רַאפ ףמַאק ןוא ןלַאפעג ווא רעכלעװ ,יטורוד ,רערופ רעשוטסיוכרַאנג

 עכעלניװעג .המחלמ רעד ןופ דלעה רערַאדנעגעל א ןעװעג זוא ,קולבוּפער

 ץיופמנַאלַאט ףיוא ןסקַאװעגסווא ןענעז .א .א ָאטסעדָאמ ,רעטסול וװ רעטעברַא

 .רערופ:װמרָא

 :ורַאדילָאס ַא ןפורעגסיורַא טָאה קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק רעשידלעה רעד

 ;טלשורַאדילָאס ןפַאשעג ךיז ןבָאה םוטעמוא .טלעװ רערָאג רעד ןוא עוצקַאנטעט

 2יעל װר ַא ןוא .ןטנעמַאקודעמ ,גנודוילק ,טלעג טלמַאזעג טָאה ןעמ -- ןטעטומַאק

 וד ףיוא ןעמונעגמורַא טָאה עיצקַא וד .רעװעג טפיוקעגניא ןעמ טָאה רעד

 אונעג ןופ ןעיורפ .רוטַאטקיד עשיטסושַאפ וד טשרעהעג טָאה סע ווװ ,רעדנעל

 לעד ערַאװלַא ,רעטסונומ:ןרעפיוא ןשו ַאּפש םוצ טקושעג ןבָאה (עולַאטיא)}

 2לוו םַארג 099 ןוא (ךעלרעגנופ) דלָאג םַארג 420 טומ לקעו ןדײז א ,ָאיַאװ

 ןבָאה לַאנָאיצַאנרעטנוא ןט50 ןוא ןט52 ןופ רעװטשרָאפ .תועבטמ:טלעג ענדעב

 .קלָאפ ןשונַאּפש ןרַאפ ףליה ןופ ןעמעלבָארּפ וד ןטכַארטַאב וצ ודכ ,ןּפָארטעג ךיז

 ןבָאה ןטנענוטנָאק ןוא רעדנעל ענעדושרַאפ ןופ ןטסושַאפוטנַא טנווומ 99 םֹורֵא

 .ףמַאק ןוא ןלַאפעג ןענעזו ךס ַא .סעדַאגורב עלַאנַאוצַאנורעטנוא וד ןוא טפטעקעג

 ;נַא ןוא ןַאלַאר ןעמָאר ,ןַאמ סַאמָאט וװ ,טײצ רענעי ןופ רעטסװג עטסנעש וד

 רעבײרש עשילווטַאק וד .קולבוּפער דעד ןופ ךַאז וד טםקודײטרַאֿפ ןבָאה עדעד

 וד ןופ ןמַאמלוורג וד ןגעק טרימסעטָארּפ ןבָאה עונומ ,סָאנַאנרעב ,,קַאודָֿאמ

 ןופ סערגנַאק רעטיװצ רעד טָאה טעטורַאדולָאס ןופ קורדסווא סלַא .ןטסושַאפ

 "אפ ךיז רוטלוק וד ןקודױטרַאפ רַאפ רעביירש ןופ דנַאברַאפ ןלַאנָאוצַאנרעשניא

 גרמבנערע .רָאו 1987 ולוו ןט:4 םעד ,המחלמ רעד תעב ץינַאּפש ןיא טלמַאו

 024 םעד עיצנעלַאװ ןוא ןביוהעגנָא ןבָאה רומ) :תונורכז ענײז ןוא טבװרש

 ;רַאב ,עוצנעלַאװ ןוא לָאמַאכָאנ ,דירדַאמ ןוא ןטָארטעגסיורַא ןענעז רימ ,ילוי

 :נָאק ןיא ."רעטעפש ןכָאװ ײװצ זורַאּפ ןוא טקודנערַאפ ןבָאה רומ ןוא ענָאלעצ

 :ץו .א ,אראסמ ,ַארלַאמ ,וָאטסלָאמ .א :ערעדנַא ןשוװצ ןעמונעגלװטנָא ןבָאה סערג
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 ,ָארַאבַאמ .א ,ןימַאגרעב .ו ,ַאדורעגנ .ּפ ,סָאסַאּפ סָאד ,יװגנומעה ,ןער .9/ ,טרענ

 .א .א שיק .ע .ע ,עסקענ=ןעסרעדנַא

 ףלוה ןוא עוטַאּפיס רעד ןופ ןסָאנעג טָאה קלָאפ עטינאפש סָאד רעבָא בווא

 ( י | א : 2 ,גנוריגער יד ןגעװ עבלעז סאד ןנאזו טשונ ונ ןַאק ןסַאמ:טקלָאֿפ וד ןֹופ

 .רעדנעל עשוטסולַאטוּפַאק יד ןוֿפ ןזװרק עקודנרופנָא ןוא

 ?ץנעװרעטניא וד ךיז ןגעק טָאהעג סע טָאה ןָא טנעמַאמ ןטשרע ןופ

 טֿפרַאדעג טָאה ָאקנַארפ ןעװ ,לָאמ סעדעי .תו כולמ עשוטסושַאפ וד ןופ ײמרַא

 ,עגַאל רערעװש ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע ןעװ רעדָא עװויסנעּפָא ןַא ןבײהנָא

 ןעװעג זיא יוזַא .םוור ןיא ןוא ןילרעב ןיא ןרָאװעג טכַארטַאב ענַארפ וד זוא

 זוא ּווזַא ,ןלַאפעגכרוד זוא ןטנַאולעבער וד ןופ ןַאלּפ רעד ןעװ ,בײהנָא ןוא

 עװוסנעפָא רענעלַאפעגכרוד רעטשרע רעד ךָאנ 1080 רעבמסעװַאנ ןיא ןעװעג

 ךורדַאמ ןגעק עװיסנעפָא רענעבעגעגנוא טשונ רעטײװצ רעד ךָאנ .דורדַאמ ןגײק

 רעד ןיא ױמרַא עשינעולַאמוא ערעלוגער א טרישרַאמנױײרַא עונַאּפש ןיק טָאה

 ןופצ ןיא עװיסנעפָא ןײז טריפעג טָאה ָאקנַארפ ןעװ .ןַאט טנזיוט 40 ןופ לָאצ

 טרידרַאבמָאב קודתוורזכא ץוצַאיװַא עשישטיד וד טָאה ,דנַאל:ןקסַאב ןגעק

 טָאה ַאקונרעג ןופ גנוטכונרַאּפ עכעלרעדווש וד ןוא טעטש ץנעפַָא עשוקטַאב

 בולוצ טָאה דנַאברַאפנטַאר רעד ןעװ .טלעװ עטריוילוװוצ יד םלסײרטעגפווא

 ןביוהעגנָא ,רעדנעל עשיטסושַאפ וד ןופ ץנעװרעטנוא רעשיטַאמעמסוס רעד

 עליטָאלפ עלעוצעטס ַא טרוזונַאגרָא ונולָאסומ טָאה ,עינַאּפש ןױק רעוװעג ןקוש

 2וטעוװָאס יר א ןעקנורטרעד ןבָאה עכלעו ,ךעלפיש:רעסַאװרעטנוא עשוטַארוּפ

 סָאשעג שונוצ טָאה "דנַאלשטיוד, רעצירק רעשוישטיד רעד .ןטרָאּפסנַארמ עש

 2ןָאלּפָארַא ,טרעפטנעעג ןבָאה ײו ןעװ ןוא ןענַאלּפָארעַא עשינַאקולבוּפער ףווא

 ןטײװצ ַא טקישעג רעלטיה טָאה ,ןעקנורטרעד םוא ןוא סעבמָאב םוא ףיווא קוד

 2לֵא טָאטש וד םעטכונרַאפ ןצנַאגנוא טעמבכ ןוא טרידרַאבמָאב טָאה רעכלעוו ,רעציירק

 לַארענעג ןופ סעװיסנעפָא עלַא טנַאלּפעג ןבָאה ןריצופָא;בַאמטש עשושטיוד .עורעמ

 בװהנָא ןיא .ןרוציּפָא עשוטסוקנַארפ טנוווט 29 טלושעגסווא ןבָאה יז .ָאקנַארפ

 װו ןשיװצ ,רענלעז טנזווט 190 טלװצעג ײמרַא עשוטסיקנַארפ וד טָאה 7

 ןוא רענַאקָארַאמ טנוווט 40 ןוא ,ןשטמװד טנזווט 10 ,רענעולַאטוא טנזוומט 6

 וד ןופ ײמרַא יד טָאה 1988 טפלעה רעטײװצ רעד ןיא .ןטסונָאוגעל:דמערפ

 ;טפווה) ןשטיד טנוווט 160 ױז ןשיװצ ,ןַאמ טנזוווט 970 טלװצעג ןטנַאולעבעד

 ,(ןועװ=ילּפ ןופ ןטסילַאוצעּפס קידנענעכערנײרַא טשונ ,טָאלפ;טפול ןופ ךעלכעז

 ןוא רענַאקָארַאמ טנזווט 90 ,רענעילַאטוא טנזווט 00 ,רעזעגוטרָאּפ טנזוומ 2

 ייי+

 .ןָאוגעל:ןדמערפ ןופ רענלעז
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 רעדמערפ רעד ןגעק זוולב טשונ ןפמעק טדומעג טָאה קלָאֿפ עשונַאּפש סָאד

 ךיוא ךיז ןגעק טַאהעג טָאה סע .רעדנעל עשוטסושַאפ וד ןופ ץנעוורעטניא

 ?םוורג רעשיוווצנַארפישולגנע רעד .ןטכַאמסוורג עשוטסולַאטוּפַאק ערעדנַא עלַא

 וד .ןקָארשעג םוא רַאֿפ ךוז ןוא טנַארפ;טקלַאֿפ םעד טסַאהעג טָאה לָאטוּפַאק

 טָאה עינַאפש .ןלַאטוּפַאק עסיורג ץונַאמש ןוא טרוטסעװנוא טָאה וטוס עשולגנע

 , גֹוו ןכָאנ .ןפָאטשיור עלעורטסודנוא לָאצ עסוורג ַא דנַאלגנע ןײק טרעפולעג

 אוו ונוו 10 ןופ "לײמ ילײד, רעד טָאה ךױרקנַארּפ ןוא טנַארפ:סקלָאֿפ ןופ

 | :ַאּמש ןוא טצוא ךוו טװרּפשרַאפ סָאװ ,טסעפ עשוטסונומָאק וד בווא} :ןבורשעג

 ךיז טעװ ,רעדנעל ערעדנַא ןוא ןעגנורדנײרַא טעװ ,ךױײרקנַארפ ןוא ןוא ץונ

 ץשישטײד וד -- תוכולמ ײװצ ןענעז דנװרפ עטסעב ערעזדנוא זַא ,ןזײװסיורַא

 :ֹווֲָאד וד ןטָארעגסווא דרע רעװז ףיוא ןכָאה עכלעװ -- עשונעולַאמוא ןוא

 .?טסעּפ עק

 רעשינַאּפש רעד ןגעק ןרונעװרעטנוא ןפָא טנַָאקעג טשיונ טָאה דנַאלגנע

 טָאה רעבירעד .טוָאלרעד טשונ סָאד טלָאװ גנונומ עכעלטנפע וד ,קולבוּפער

 ןענַאטשעג טלמעד זוא סע רעכלעװ ןופ ץופש רעד ןיא ,גנוריגער עשולגנע וד

 רענעכנומ ןופ רָאטַאוצונוא רעד רעטעּפש ןוא ןוװדלָאב טסיטַאװרעסנַאק רעד

 ףער רעשווווצנַארּפ רעד ןופ רעימערפ ןטומ ןעמַאזוצ -- ןילדע2טעשמ ךַאמפָא

 ?טםשונ ןופ קוטולָאּפ וד ,קיטולָאּפ עװנ רָאג ַא טכַארטעגסווא ,םולב ןָאעל ,גנוריג

 :נָאק ןכעלרענוא םעד ובגל לַארטװנ תוכולמ עלַא ןביולב ריא טוול .ץנעוורעטניא

 סָאד .םודדצ עדײב ןופ םעניק ףליה ןײק טשינ ןרעפול ןוא ץונַאּפש ןוא טקולפ

 גאנרעטמנוא רעדנעל עלַא ךרוד ענעמונעגנַָא וד וצ ץַאונגעק ןוא ןענַאמשעג זיא

 טכַאמ רעלַאגעל רעד ןגעק ןטנַאולעבער עכלעוו טוול ,1910 ןופ ןכַאמּפָא עלַאנַאוצ

 2ער עלַאנעל וד ןוא דצ רעקודנרופ:המחלמ סלַא טנעקרענָא ןרעװ טשינ ןענַאק

 וד ןקיטשרעד וצ ודכ ,ןעלטומ עֶלַא ןופ ןסונעג וצ טכער סָאד טָאה גנוריג

 גנָא .טרורָאנגוא סָאד ןבכָאה ןטכַאמסוורג עשוטסולַאטוּפַאק וד רעכָא .עולעכע

 2ער וד ןענעקרענָא ןסײהעג טָאה ץנעװרעטנוא;טשונ ןופ קוטולָאּפ וד ןעמענ

 .קולבופער רעלַאגעל רעד טומ ךױײלגוצ דצ ןקוידנרופ:המחלמ סלַא ןטנַאולעב

 רדסכ ןכַאמּפָא עלַא ףםווא קודנקוק טשונ ןבָאה תוכולמ עשוטסושַאפ וד יװ יוזַא

 ןעמוקַאב טשונ טָאה קילבופער עשונַאּפש וד ןוא ןטנַאולעבער וד ןפלָאהעג

 ןטסושַאפ וד ןפלָאהעג ץנעװרעטנוא;טשונ ןופ קוטולָאּפ וד טָאה -- ףליה ןײק

 ןבורשעגרעטנוא ןבָאה תוכולמ 28 ןעװ .קולבוּפער עלַאגעל וד טכַאװשעגּפָא ןוא

 ?עגוצ םוא וצ דנַאברַאפנמַאר רעד ךווא זוא ,ךַאמּפָאץנעװרעטנוא;טשונ םעד

 וי" ןריקסַאמעד וצ טעטימַאקקקץנעװרעטנוא-טשונ ןופ בלַאחרענ'א ודכ ,ןענַאטש

 .ןלעטשוצּפָא וז ןרעדָאפ ןוא ץינַאפש ןוא ץנעורעמטנוא עשוטסושַאצ



 :ולּומ ןגעװ ךַאמּפָא ןַא ךירקנַארּפ טימ ןסָאלשעג 1089 ןוא טָאה ץונַאּפש

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעװעג שיוווצנַארפ ןטרָאּפסנַארט .ןעגנורעפיל עשורעט

 עשיוווצנַארפ וד רעבַא ,ץענערג רעשיונַאּפששיזווצנַארּפ רעד ףיוא 1096 ילוי

 ןוא ץענערג וד טבכַאמרַאפ ץנעװרעטנוא;טשינ ןופ ןעמָאנ ןוא טָאה גנוריגעד

 טָאה קולבופער עשינַאּפש יוד .ץינַאּפש ןיק ןטרָאּפסנַארט וד טזָאלעגכרוד טשונ

 עכעלטע ןופ ףיולרַאֿפ ןיא .ןקידײטרַאֿפ וצ ךיז טיקכעלגעמ ןיק טָאהעג טשונ

 :ַאב טעטימָאקשץנעװרעטנוא;טשינ ןֹוא טַאגעלעד רעשיטעוװָאס רעד טָאה םישדח

 ןופ םענרַאפ רעד זויא סע סיורג וװ ,טנַאה ןוא ןרעפיצ ןוא ןטקַאפ טימ ןויװ

 ןענעזו תוכולמ ערעדנַא עלַא רעבָא .עינַאּפש ןיא ץנעװרעטנוא רעשיטסישַאפ רעד

 ןבָאה תוכולמ עשיטסישַאפ עטגָאלקעגנָא וד ןוא דנולב ןוא ביוט ןעװעג

 ףיז טלופ רע זַא ,טרעלקרעד דנַאברַאפנטַאר רעד טָאה טלמעה .טנקיױלעג שונוצ

 ג:ָא ןוא טעטימַאקקץנעװרעטנוא;טשינ ןופ ןסולשַאב וד ובגל טעטכולפרַאפ טשינ

 ןרַאװעג ןעמונעגנָא ווא 1057 ןיא .קולבוּפער רעד רעװעג ןרעפול ןביוהעג

 ןבָאה לָארטנָאק יד .עינַאּפש ןופ ןגערב יוד ןרילָארטנָאק ןגעװ סולשַאב ַא

 ןעמ .ןפיש עשינעולַאטוא ןוא עשושטוד ,עשוזווצנַארפ ,עשולגנע טרופעגכרוד

 7 ןוא) ןטרָאּפסנַארט עשוװַאנודנַאקס ךיוא ןוא עשיטעיוװָאס טרולָארטנַאק טָאה

 קילבוּפער רעשינַאּפש רעד טומ טעטירַאדילָאס וד ווא רעדנעל עשיװַאנידנַאקס

 רעבָא ,(ןטרָאּפסנַארט:רעװעג ןעגנַאגעג ןענעז ןטרָאד ןופ ןוא עסוורג ַא ןעװעג

 עכלעװ ,ןפוש עשינעילַאטיא ןוא עשושטווד וד טרילָארטנָאק טשונ טָאה רענײק

 ןטַאטש עטקיניארַאפ וד ןופ גנוריגער וד .ןרעלָארטנַאק ןעװעג ןײלַא ןענעו

 רעבָא ,עונַאּפש ןױק ןטרָאּפסנַארשרעטילומ ףווא ָאגרַאבמע ןַא טרעלקרעד טָאה

 רעװעג ןטַאמש עטקוניארַאפ וד ןיא טפווקעג ןבָאה עילַאטיא ןוא דנַאלשטײד

 2ןטרָאּפ ךרוד ןענעז ןטרָאּפסנַארט וד ןוא ןרַאלַאד ןענַאולימ רעטרעדנוח רַאפ

 ָאגרַאבמע םעד טָאה רעכלעװ ,טלעװזור .ָאקנַארּפ וצ ןרָאװעג טרופעגּפָא עילַאג

 2מָאב זַא ,רעכוו זיא סע, :טרעלקרעד ףוס םוצ טָאה ,1988 זוב ןטלַאהעגפיוא

 ?ץגסוורַא ןטַאטש עטקינױײארַאפ וד ןופ ןרעװ עכלעװ ,רעװעג ױעדנַא ןוא סעב

 ןײרַא ףוס םוצ ןלַאפ ...דנַאלגנע ךרוד וליפא ןוא עיגלעב ,דנַאלָאה ךרוד טריפ

 ףיוא סעבמַאב רענַאקירעמַא טפרַאװ ָאקנַארּפ זַא ןוא ָאקנַארּפ ןופ טנעה וד ןיא

 ."ץנַאלעצרַאב ןוא גנורעקלעפַאב רעליװיצ רעד

 ו

 ,ןםי ןכרוד קילכוּפער רעשינַאּפש רעד רעװעג ןלעטשוצ קידנענַאק טשונ

 עסוורג .ןגעװ ערעדנַא ךרוד רעװעג טקושעגסיורַא דנַאברַאפנטַאר רעד טָאה

 =ץרג רעשיוווצנַארפשונַאּפש רעד ףיוא ןגעלעג ןענעז רעװעג שיטעיװַָאס ןסַאז

 .ןרופוצכרוד סע :טביולרעד טשינ טָאה גנוריגער עשיזיוצנַארפ וד רעבָא ,ץענ

 2רוק ַא ףווא טבוולרעד םולכ ןָאעל טָאה 1098 טפלעה רעטײװצ רעד ןיא זוולב
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 ײמרַא רעשינַאּפש רעד טכעלגעמרעד טָאה סָאד .ץענערג וד ןענעפע וצ םוצ רעצ

 טָאה דנַאברַאפנטַאר רעד .ָארבע רעד ײב עװיסנעּפָא עשידלעה יד ןריזינַאגרָא וצ

 ךיו טָאה סע ןעװ .רעװעג טקושעג געװ ןבלעז םעד ךרוד רעטײװ

 רעד ףיוא ךיז ןבָאה עיגָאלַאטַאק ףיוא עװוסנעּפָא עשיטסישַאפ יד ןביוהעגנָא

 900 ,ןענַאלּפָארעַא עשיטעוװָאס 600 ןענופעג ץענערג רעשונַאּפש:שיזיוצנַארּפ

 וד ןרעדנע טנָאקעג טָאה סָאד .רעװעגנושַאמ טנזווט 10 ןוא ןסַאמרַאה ערעװש

 וצ טבוולרעד טשונ טָאה גנוריגער:עידַאלַאד יוד רעבָא ,טנַארּפ ןפווא ץגַאל

 ?עג ןטכַאמסוורג ץזַאושזרוב יד ןבָאה ןפוא ַאוַא ףיוא .ץענערג וד ןענעפע

 .קולבוּפער עשינַאּפש וד ןקוטשרעד תוכולמ עשיטסושַאפ יד ןפלָאה

 ןטולעג ףמַאק ןײז ןיא קלָאפ עשיונַאּפש סָאד טָאה ,עבכעלרעסיוא וד ןבענ

 .ןטיקירעװש עכעלרעניא ןופ ךיוא

 =ֹוצעֹד ,עקרַאטש ַא טרעדָאפעג ןבָאה ןעגנוגנודַאב:המחלמ עטריצילּפמָאק וד

 2נָאק ַא ,ןילפוצסוד ענרעוװא ןַא ,גנורופנָא עשורעטילומ ןוא עלווװוצ עטריד

 וד .טלעפעג רעדיײל טָאה סָאד .טנָארּפ םעד תבוטל תוחוכ עלַא ןופ עץיצַארטנעצ

 ?ץגליטנָא טשינ ןבָאה ריא ןיא ,טרידוצעד טשינ ,ךַאװש ןעװעג ווא גנוריגער

 ןעײטרַאּפ יד -- טנָארפ;סקלָאפ ןופ תוחוכ עטרידוצעד ןטסרעממוצ וד ןעמונ

 ,סַאלק:רעטעברַא ןופ

 ןוא ןביולג רעד .עקודנעלקַאװ ןעװעג ןענעו ןעװטרַאּפ עכעלרעגריב וד

 ןעגנורעדָאפ עסיװעג רַאפ קערש ַא טשרעהעג טָאה'ס .רעכַאװש א ןעװעג זוא גיז

 :ַאנ ,ןקורבַאפ יד ןיא לָארטנָאק?רעטעברַא ןַא ןרופניא וװ ,סַאלק-רעמטעברַא ןופ

 לײט ַא .א .א גנורעכעה:ןיול ,עורטסודנוא-המחלמ רעד ןופ ץיצַאזולַאנָאוצ

 רעדָא עשולגנע יד ןופ סולפנוא ןרעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעװ ,רעריפנָא

 טומ סומָארּפמָאק ַא ןגעװ טכַארמעג ןבָאה ,ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב עשווווצנַארּפ

 ,ַאונַאסַא טנעדיוערּפ רעד ןלופא טרעהעג טָאה עכלעזַא וצ .רעלדנעמשפווא ּוד

 2פווא עסיװעג טומ ןטקַאטנָאק ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ=סגנווורטרַאפ סנעמעוו

 .ןזירק עשורעלדנעטש

 ןעװעג עגַאל וד זוא ןטײהרעדנומ ץלַאנָאוצַאנ וד ןופ רענַאל ןיא ךווא

 ?טנַאפלעורטסודנוא ןטסרעממוצ יד ןעװשג וויא ץינָאלַאטַאק .עשרוצולּפמָאק א

 ?לעװ ,סרעטנעצײעירטסודנוא עטסקיטכיװ יד ךיז ןענופעג ָאד .ץניװָארּפ עטלקיוװ

 ןעניפעג דנַאלןקסַאב ןוא .טנָארפ ןרַאפ ןטסײל טנָאקעג ןטסרעממוצ ןבָאה עכ

 ןטנָארפ יד ָאד ןענעז טײצ רערעגנעל ַא ןופ ףיולרַאפ ןוא .סנבורג עכיר ךיו

 :ָאוגער ןוא רעלַאנָאוצַאנ רעסיװעג ַא טשרעהעג רעבָא טָאה סע .עקואור ןעװעג

 שרוזוליבָאמ ָאד ןסרוסער עלַא ןענעו קודנעטש טשונ .םזירַאלוקיטרַאּפ רעלענ

 ,דנַאלןקסַאב ןוא .ןצנוװָארּפ ערעדנַא עטָארדַאב ןטסרעממוצ וד תבוטל ןרָאװעג
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 רעד טָאה ,ןעיטרַאּפ עשיטסילַאנָאוצַאנ עכעלרעגרוב יד טרינימָאד ןבָאה סע וװ

 .טריטסווקע טשונ שוטקַאפ טנָארפ-סקלָאפ

 רעטסערג רעד ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאוצָאס רעה ןופ גנורופנָא יד ולופא
 עטסערג וד .ךעלטײהנײא ןעװעג טשונ ווא -- סַאלק;רעטעברַא ןופ ײטרַאט
 יד ןגעק טנעמָאמ ןטצעל ןווב טפמעקעג טרודוצעד ןבָאה רערופנָא:װטרַאּפ לָאצ
 רעד ןוא רעטסונומ?סגירק ןעװעע זוא רעכלעװ ,ָאטעורּפ לשמל רעבָא .ןטסושַאּפ
 ןגעװ ךוב ןײז ןיא טרעלקרעד ,ָארעלַאבַאק ָאגרַאל ןופ גנורו גער:טנַארפ:סקלָאפ
 רעריפנָא רעד .גוז ןוא טבוולגעג טשונ ןווש רע טָאה 1987 טנוז זַא ,גירק
 רעגנעהנָא ןַא ןעװעג טײצ עצנַאג יד ווא -- ָאריעטסעב -- לגולפ ןטכער ןופ

 .ןטנַאולעבער יוד טומ סימָארּפמָאק ַא ןופ

 ןעװעג ןענעז ײז .םעלבָארפ:ןטסוכרַאנַא סָאד ןעװעג ווא סרעװש רָאג ַא

 ןופ ענײא ,יטורוד סיורַא זוא ןעװר ערעײז ןופ ,ןטסושַאפיטנַא עטנעװקעסנָאק

 :ץעג טפָא טָאה גנולדנַאה רעײז רעבָא .גורק ןשינַאּפש ןופ ןרוגיפ עטסנעש יד

 ןעװעג זוולב ײז טוול זיא גורק רעד .סעיצַאקולּפמָאק ןוא ןטיקירעװש ןפַאש

 סָאװ ,עיצולָאװער עשוטסיכרַאנַא ןַא ןרעװ טריפעגכרוד זומ גוז ןכָאנ .ּפַאטע ןַא
 תעב עקוטײנ וד טנעקרענָא טשונ ןבָאה וז .הכולמ עדעי ןפַאשּפָא טעו

 .ַאטַאק ןוא קרַאטש ןעװעג ןענעו סעיצַאזינַאגרָא ערעװז .ןולּפוצסיד המחלמ
 טשונ גנוטלַאװרַאֿפ ןיא ןעמונעגרעבוא ײז ןבָאה טרָאד .עונָאגַארַא ןוא ץינָאל
 ;װלק ולופא לָאמלײװט רָאנ ,ןפָאלטנַא ןענעז רעמוטנגיא סנעמעװ ,ןקירבַאּפ זוולב

 ןעיר יד ןוא טײקנדירפוצמוא ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא ענ

 ,עיצַאווװיטקעלָאק וד טרופעגכרוד ײװ ןבָאה ףרָאד ןפיוא .םוטרעגרובנוולק ןופ
 טריפרעד טָאה סָאװ ,ןעלטומנגנַאװצ ולופא ןוא עװיטַארטסונומדַא ךרוד טּפָא

 ןפיוא טקעװעג ןוא עיצקודָארּפ:רַארגַא רעד ןופ ןלַאּפ םוצ רעטרע ךס ַא ןוא

 ;לערוטנַא עטכַארטעגכרוד טשונ רעװז .קולבוּפער רעד וצ וורטוצמוא ףרָאד
 רעד יבגל ןעגנולדנַאה עכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא לָאמלװט ןוא ץדנַאגַאּפָארּפ עזעוג
 ןוא עקיביולג וד ײב טױקנדירפוצמוא ןפורעגסיורַא ןכָאה םוחלג ןוא ךריק

 :ַאמָארּפ רערענָאוצקַאער רעד ךרוד דנַאלסיוא ןיא ןרָאװעג טצונעגסווא זוא

 עקיטינ יד טשרעהעג טשינ טָאה ןעגנולײטּפָא עשורעטולימ ערעײז ןוא ,עדנַאג

 ןופ ןעװטרַאּפ ערעדנַא וצ ורעזער סומ ןגווצַאב ךוז ןבָאה ױײז .ןולּפוצסוד

 םוול ןוא טכַאװשעגּפָא ןרָאװעג ןענעז ןטײקירעװש עקוזָאד וד .סַאלקײרעטעברַא
 ןופ ףוול ןפווא גנוקרוװטסווא עסוװעג ַא טַאהעג רעבָא ןבָאה ײז .ףמַאק ןופ

 .ןשינעעשעג וד

 זיא קידװעעזרַאלק ןוא טרודוצעד ,טנעװקעסנָאק ,טקונואעג ןטסרעממוצ
 ןענופעג ךיז ןבָאה סע רעכלעװ ןופ שארב ,ײטרַאּפ עשוטסונומָאק וד ןעװעג
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 קולבוּפער רעד ןופ טנעדיזערפ
 -- ָארעלַאבַאק ָאגרַאל

 רעטשרע רעד ןופ רעימערּפ

 גנו רו גער?טנַארפ2טקלָאֿפ

 רעימערפ רעד -- ןירגענ
 רעמי װצ רעד ןופ
 גנורי גער?טנַארֿפ 5

 ךיפ 1

 רעטסונומײןרעסיוא





 ץעטנעװקעסנָאק ערעדנַא ןוא .ַאורַאנָאוסַאּפ -- ֹורורַאבוא סערָאלַאד ,זַאוד עט}

 :ַאב ןעװעג ךָאנ גורק בײהנָא ןיא זיא סםולפנוא ריא .רעוט ערענָאוצולָאװער

 ןבָאה ןטסינומָאק וד .ןשינעעשעג וד ןופ ףיול ןיא ןסקַאװעג ווא רע ,טצענערג

 ןכַאמ וד טרופעג ןבָאה ױז ,טנָארפ ןופ סעונול עטשרע וד ףווא ןענופעג ך

 עקיטכיר יד ןזיװעג ןוא עגַאל וד טצַאשעגּפָא ןטסעבמוצ ןבָאה יז ,ףמַאק םוצ

 רעקידנטעברַא רעד ןופ ןטכוש ערעטױײרב ץלַא ןבָאה רעבירעד .ןװוטקעּפטרעּפ

 דנײרפ ןופ גנונימ יד ןעװעג ווא סָאד .רוא םורַא טלמַאזועג ךוז גנורעקלעפַאב

 טָאה ,טויטעמ .ל .ה ,'סמיט קרָאו:וינ, ןופ טנעדנַאפסערָאק רעד .םואנוש ןוא

 סנװא ,עינאּפש ןוא םוינומָאק ןגעװ ןגָאז טשונ רָאנ לָאז ןעמ סָאװ ,, :ןבורשעג

 2ער רעשינַאקולבוּפער רעד ײירטעג ןעװעג ןענעז ןטסינומַָאק וד -- רעכוז ווא

 ןטסרעממוצ ןוא עטלושעגסווא ןטסעבמוצ וד ןבעגעג רוא ןבָאה ױז ..גנורוג

 ערעײז ..ףוס ןווב טפמעקעג עקוצניא וד ןבָאה ײז ,רענלעז עטרינולּפוצסיד

 ַאניסעּפממאק ןוא ןאלאג ,ָאטסערָאמ ,רעטסול וװ עכלעזַא ,רערופנָא עשורעטילימ

 רעלטפַאשנסיװ רעשולגנע רעד ."המחלמ רעד ןוא עטסעב יד ןעװעג ןענעו

 2ַאּפש רעד ןופ טיוט ןוא ןבעלא ךוב ןײו ןוא טבװרש ילקַאב

 סולפנוא ןשוטסונומָאק ןופ סקוװ םעדע/ "קו בו פ ע ר ר ע ש יה נ

 .עג קודנעטש ןבָאה ןטסינומָאק וד סָאװ ,טימהעד זוולב ןרעלקפווא ןעמ ןָאק

 2םָא רעמ ץלַא ךוז טָאה קלָאפ עשינַאּטש סָאד ןוא קיטולָאּפ עקוטכור א טרופ

 2װנ וד ןעמונעגרעטנוא טשונ לָאמנײק ןבָאה סָאװ ..ןלַארעביל יד ןופ טקורעג

 "ןעמעלבָארּפ עטסטקוטײװעגנָא וד ןזעל וצ ודכ ,טורש עקיט

 וז

 ,ימרַא עכַאװש א טַאהעג עיונַאפש טָאה ,ןבורשעג רעורפ ןווש ןבָאה רימ וװ

 יד ןופ םײז רעד ףיוא ןעגנַאנעגרעביא זוא ימרַא רעד ןופ .צָארּפ 80 רעבָא

 עג טָאה ןעמ .ײמרַא ןַא ןָא ןבולבעג קילבוּפער וד זוא שוטקַאפ .ןטנַאולעבער

 ךיוא טָאה גנוריגער וד .ײמרַא ע"נ ַא ןלעטשפווא ,ןערדַאק עײנ ןפַאש טזומ

 2ץג ךוז סָאה ןַאטנַאפס .װיטַאוציניא ןײק ןויװעגסיױורַא טשונ םרפ םעד ןיא

 ןטסרעממוצ ,עטסעב וד ןענופעג ךוו ןבָאה רוא ןוא ,ץילימ:סקלָאֿפ וד ןפַאש

 ,גנמ עטשרע וד ןיא טרודיצעד טָאה ץולומ וד .ןטסושַאֿפוטנַא עשוירגתונבדק

 טשונ טָאה וז רעבָא .קילבוּפער יד ןעװעטַאר ןוא טלדטַאהעג ךוו סָאה סע ןעװ

 ןוא ץולומ רוא טַאהעג טָאה ײטרַאּפ עדעו ,גנורופנָא עכעלטווהנוא ןױק טָאהעג

 :ימוװנ וד ץולומ רעד בלַאהרענוא טשיעהעג טשונ טָאה סע .טרופעגנָא ךוא טומ

 טָאה ןעמ .רעריּפנָא עשירעטילימ ענערַאפרעד טלעפעג ןבָאה סע ,ןילּפוצסוד עק
 :ַאב ערעװש וד וצ גנוטײרגוצ רעשירעטולומ רוא ףווא טכַא טגוולעג קוגװ וו
 טן* 5 5 * } =
 ;ורעג יוזַא םעד ןפַאשעג ןבָאה ןטסינומָאק וד ווולב .המחלמ ַא ןופ ןעגנוגנ י

 :ןגער ַא ןופ לערָאמ ןטיול טריוונַאגרָא ןבָאה ײז ןכלעװ ,טנעמוגער ןט59 םענענ טפ = 043 5
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 :"רעטולומ ,גנורוֿפנָא רעטריזולַארטנעצ ַא טומ ,טײחנױא רעשורעטולומ רערעל

 רעד .ןעגנובוא עכעלגעט:גָאמ ןוא סעגנַאה ץעשורעמולומ טומ ,ןולפוצסוד רעש

 :יטרַאֿפ רעד ןיא לָאר עקודנרידוצעה ַא טלוּפשעג עקַאט טָאה טנעמוגער רעטס

 רעװנ רעד ןופ ןרעקיטפווה רעד ןרָאװעג שוטקַאפ ווא ןוא דךידדַאמ ןופ גנוקוד

 .קולבוּפער רעד ןופ .װמדַא

 :ַאב ןיא ןעמענ ןעמ ףרַאד ןרָאטקַאפ עװוטַאגעג ןוא עװיטוזָאּפ עלַא יד

 .גורק ןשינַאּפש ןתעב ןשינעעשעג וד ןופ ףוול םעד טלדנַאהַאב ןעמ ןעװ ,טכַארט

 2םווא ןבָאה גנורוגער רעשינַאקולבוּפער רעד ןופ םײקטרודוצעד:טשונ ֹוד

 2בֹוװ עלַא לָאמ ןיא טימ ןפַאכרַאפ ןופ ןַאלפ רעײז ןעװ .ןטסושַאפ וד טצונעג

 וַא ,ןענַאטשרַאפ ײז ןבכָאה ,ןבעגעגנוא טשינ ךיז טָאה סרעטנעצ:טָאטש עטסקוט

 2ומ ןוא ןרעלטיה וצ טדנעװעג ךיז ןבָאה ײז .גורק ןרעלונער ַא ןריפ ןוומ ײז

 :ַָאטשטווא עשינכעט וד ויא 1920 רעבמעטפעס ןוא ןווש .ףליחה ןגעװ ןינולָאפ

 ,יווזַא .קילבוּפער רעד ןופ י!װ ,ערעסעב ַא ךס ַא ןעװעג ײמרַא רעײז ןופ גנוט

 רעמ ןוא קולבוּפער יד יװ ,ןענַאלּפָארעַא רעמ לָאמ { טַאהעג װז ןבָאה ,לשמל

 ןוא ןעקנַאט לָאצ רערעסערג ַא ךס ַא טומ טרינַאּפסיד ךווא ןבָאה ײז .ענרעדָאמ

 /- .עירעלומרַא

 ןרָאװעג טעברַאעגסיוא זוא ןריציפָאסבַאטש עשישטײד ןופ ףלוה רעד טימ

 סָאװ ,דורדַאמ טָאטשטּפווה יד ןרעבָארעד וצ ודכ ,עװויסנעפָא ןַא ןופ ןַאלפ ַא

 וד ןופ גנַאג ןקודרעמײװ ןרַאפ גנוטװדַאב עקידנרודיצעד ַא ןבָאה טלָאזעג טָאה

 סָאכַאדַאב ךרוד עליװעס ןופ ,טײז?םורד ןופ סוורַא זוא װמרַא ןײיא .ןפמַאק

 ;נעמַאווצ ךיז טלָאועג טָאה יו וװ ,גַאמ ךײמ םוצ טרעטנעענרעד ךיז יז טָאה

 רעד ןיא עקנַאמַאלַאס ןופ טרושרַאמ טָאה עכלעװ ,ײמרַא;ןופצ רעד טימ ןפערמ

 =עג ךוו גַאמ ךײט םעד סוואגנעל ײז ןבָאה ןעמַאוװצ .סעראסאק ןופ גנוטכור

 וד ודכ .םעלק ןיא טַאטשטּפווה וד ןעמענ ןוא דורדַאמ וצ ןרעטנעענרעד טםלָאז

 ,ןטסיקנַארפ יד ןופ תוחוכ:ןופצ יד ןריקַאטַא ןענָאק טשינ ןלָאז רענַאקולבוּפער

 2וברַאפ ךָאנ זוא עכלעװ ,ןוריא טָאטש וד םי ןופ טריקַאטַא ןטסושַאפ וד ןבָאה

 2מעטּפעס ןט64 םעד ,סנגרָאמוצ .רעכטעטּפעס ןט59 םעד ןלַאפעג ןפמַאק ענעס

 :אמ טָאמש וד ןעמונרַאפ ןעװמרַא עשוטסושַאּפ עטקונװארַאפ עדייב ןבָאה ,רעב

 ןופ ,טָאטשטּפיוה רעד ןופ רעטעמַָאליק קולדנעצ רָאּפ ַא ,אניער אל עד ארעוואל

 = טָאה דורדַאמ .װסָאש רעמרוטלַאפסַא רעכײלג ַא טריפעג דירדַאמ ןייק טָאה טרָאד

 .רַאפעג רעסוורג ַא ןוא ןענופעג ךיז
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 טלסװרשעגפיוא טָאה אניגה אל עד ארעװאלאט ןופ ןלַאפ ןגעװ העודו וד

 =ער עכעלרעגרוב וד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה עלַא .קולבוּפער רעד ןופ רערופ יד

 רעטנוא .גיו ןרַאפ ףמַאק םעד ןריוונַאגרָא ןצ קיעפ טשונ ווא לַארוכ ןופ גנוריג

 עמשרע וד ןענַאטשטנַא זוא ָארעלַאבַאק ָאנרַאל טסיולַאוצָאס ןופ גנוטװל רעד

 עקנול 2 ,ןטסילַאוצַאס 0 ןענופעג ךיז ןבָאה רוא ןוא .גנורוגער:טנַארפ?סקלָאֿפ

 ;ןקסַאב ,עינָאלַאמַאק ןופ רעװטשרָאֿפ ןײא וצ ,ןטסונומָאק 2 ,רענַאקילבוּפער

 ןענעז רעטעּפש שדוח  ַא .דנַאברַאפ ןשינַאקולבוּפער ןכעלרעגריב ןופ ןוא דנַאל

 .ןלעפטרָאּפ 4 ןעמוקַאב ןבָאה וז ,ןטסוכרַאנַא וד ןטָארטעגוצ גנוריגער רעד וצ

 ןשינעטלעהרַאפתוחוכ עשוטשיולָאּפ עתמא וד טלגוּפשעגּפָא טָאה גנוריגער עײנ וד

 .קולבוּפער רעד ןיא

 :עברַאפ וצ ןעלטימסָאט ײר ַא ןעמונעגנָא טָאה גנורוגער:טנַארּפײםקלָאפ וד

 עתמא ןַא ןרופכרוד ןגעװ ץעזעג ַא ןרָאװעג טמוטשעגּפָא זוא'ס .עגַאל וד ןרעס

 2בןפער יד טזָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעציזַאבטוג עלַא ןופ דרע וד .םרָאּפער-רַארגַא

 נער רעד וצ ןעגנַאגעגרעבוא ווא ,ןטָארמעגסיורַא ריא ןגעק ןענעז רעדָא ,קיל

 לכה:ךס ןוא .ןטעברַאַאב וצ םורעווּפ יוד ןבעגעגרעבוא וז טָאה עכלעװ ,גנור

 רַאטקעה ןָאולומ 9,9 ןעמוקַאב תוחפשמפםירעוופ טנזווט 810 רעבורַא ןבָאה

 קולבוּפער וד ןוא ןרָאװעג טזעלעג לַאקיודַאר זוא םעלבָארּפ:רַארגַא סָאד .דרע

 ?לַאוצָאס עריא ;םוטרעווּפ ןקודנטעברַא ןופ גנוצוטשרעטנוא וד ןעמוקַאב טָאה

 :ודנגעװרעביא רעד ,םורעווּפ וד .טקוטסעפרַאֿפ ךיו ןבָאה סעוצווָאּפ עשוטולָאט

 ןקודײטרַאֿפ וצ טריסערעטנוארַאפ ןעװעג ןענעז ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לוט רעק

 .קולבוּפער וד

 ןוא ןרָאװעג טרעטײרבעגסווא זוא ץונָאלַאטַאק ןופ גנוטלַאװרַאפטסבלעז וד

 .דנַאל?ןקסַאב ןופ ץעימָאנָאטווװא ןגעװ טקעוָארּפ ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זוא סע

 קילבוּפער רעד וצ טרעטנעענרעד גנורוגער:טנַארפסקלָאפ וד טָאה םורַא וווַא

 .ןטײיהרעדנומ עלַאנָאוצַאנ וד

 2נעגנָא וואס .ײמרַא יד ןעװעג ויא םעלבָארּפ עקודנרודיצעד סָאד רעבָא

 רעד ןוא ןעגנולײטסַא;ץולומ עלַא ןרעדולגניא ןגעװ טערקעד ַא ןרָאװעג ןעמ

 רעד ןופ ןבולבעג זוא סָאװ ,םעד ןוא ,טגָאועג רעסעב -- .ומרַא רערעלוגער

 2װטּפַא;רעטולומ ערעלוגער סָאװ ,טכער עבלעז יוד ףיוא -- ױמרַא רערעלוגעד

 טנעמיגער ןט:0 ןופ ןעגנולװטּפָא;רעטולומ עשיטסינומָאק יד וװ ווזַא ,ןעגנול

 2יִא רַאפ רעטסומ סלַא טנודעג װז ןבָאה ,םרווונַאגרָא ןטסעבמוצ ןעװעג ןענעזו

 :ורב עטשרע 0 ףיוא 4 ןופ ןרידנַאמָאק סלַא זַא ,שוטסורעטקַארַאכ זוא'ס .ערעד

 .ןטסינומָאק ןרָאװעג טמוטשַאב ןענעז סעדַאג
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 ןפַאשעג טװצ רעצרוק ַא ןוא גנורוגער?טנַארפ;סקלַאפ וד טָאה םורַא ווזַא

 ןופ גנוקידיטרַאפ רעד רַאֹפ ןעגנוגנודַאברָאפ עשירעטולומ ןוא עשוטולָאּפ וד

 ןענעו ײמרַא-סקלָאפ רעװנ רעד ןופ ןעגנולײטּפָא עטסעב וד .טָאטשטּפווה רעד

 ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ןבָאה יז ןוא דורדַאמ ןײק ןרָאװעג טקישעגּפָא דלַאב

 .גנוקידױײמרַאֿפ וד

 .עכעלרעסווא ײװצ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז ןרָאטקַאֿפ עכעלרענוא וד וצ

 2ַאמש רעד ןגעק ןלַארענעג עשיטסושַאפ וד ןופ שטופ רעשורעמערַאפ רעד

 =ער רעד תבוטל ץיטַאּפמוס ןופ עילַאװכ ַא ןפורעגסיורַא טָאה קילבוּפער רעשינ

 .טלעװ רערָאג רעד ןוא ןסַאמסקלָאפ וד ןופ ןטכוש עטסטירב יד ןיא קילבוּפ

 וז ןוא ץיצקַא:טעטורַאדילָאס ַא ןוא טלדנַאװרַאֿפ לענש ךוו טָאה עוטַאּפמוס יוד

 ץנעװרעטנוא יד טרעטײרבעגסיוא ךיו טָאה סע יװ ,סָאמ רעד ןוא ןסקַאװעג זוא

 2סולַאטיּפַאק עקירעביא וד !װ ,סָאמ רעד ןוא ;תוכולמ עשיטסושַאפ .וד ןופ

 :ָאטץנעװרעטמניא;טטשונ וד טרופעגכרוד קויטולבטלַאק ןבָאה ןטכַאמסיורג עשוט

 עװיסערגָארּפ עלַא .קולבוּפער וד ןקוטשרעד וצ טלוצעג טָאה סָאװ ,קוסול

 טקַא רעטשרע רעד ּטָא ךוז טלופש ץינַאּפש ןיא וַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןשטנעמ

 ןופ ,לגנַארעג ַא ,םוושַאּפ ןוא עץיטַארקָאמעד ןשוװצ לגנַארעג ןסיורג ַא ןופ

 רעדנעל עלַא ןוא .טלעװ רעד ןופ םולש רעד קיגנעהּפָא ןײז טעװ סע ןכלעװ

 ?טלעג ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא ןענעז סע ,ןעגנוטומ=ןסַאמ ןעמוקעגרַאפ ןענעז

 2נסע ,שעװ טלמַאזעג טָאה ןעמ .ןטעטומַאקקספליה ןרָאװעג ןפַאשעג ,ןעגנולמַאז

 2נעצ רעלַאנָאוצַאנרעטניא ןַא ןענַאטשטנַא ווא זירָאּפ ןוא .ןטנעמַאקידעמ ,,גרַאװ

 :ושרַאפ ןופ ןטסושַאפוטנַא .עיצקַא;ספליה וד טרינידרָאָאק טָאה רעכלעוו ,רעט

 קודנעװו לָאמטּפָא ,עינַאּפש ןױק  ןרָאפּפָא ןביוהעגנָא ןבָאה רעדנעל ענעד

 וצ טולב רעײז טומ ודכ ,ןטײקירעװש ערעיוהעגמוא ןפמעקַאב וצ ןעגנוווצעג

 :ַאּפש ןטימ טעטירַאדילָאס רעװו רעדלעפ:טכַאלש עשינַאּפש וד ףיוא ןרוטנעמעצ

 וװ ,ןשטנעמ עכלעזַא ןופ ןעגנוימַאב יר ַא ןופ טַאטלווער סלַא .קלָאּפ ןשונ

 עשינַאמש וד טָאה ,ערעדנַא ןוא יטעלָאקונ ,וטרַאמ ערדנַא ,ָאגנָאל ושורואול

 .סעדַאגירב ץלַאנָאוצַאנרעטנוא וד ןפַאש וצ ףווא המכסח רוא ןבעגעג גנורי גער

 ןופ סיורַא זוא סעדַאגורב ץלַאנָאיצַאנרעטנוא ןפָאש וצ ןיטַאוצונוא יוד

 ןכָאה סעדַאגורב ץעלַאנָאוצַאנרעטנוא וד ןוא .לַאנָאוצַאנרעטניא ןשיטסינומַָאק

 סָאד ןענעו טײהרעמ רעד ןוא .ןטסושַאפוטנַא עשיעדוא ,עטנעװקעסנָאק טפמעקעג

 ;רַאפמוא ,ןטסולַאוצָאס ןענופעג ךיז ןבָאה יז ןבענ רעבָא ,ןטסינומָאק ןעװעג

 2רעטנוא עטשרע וד .ןטסושַאפוטנַא עכעלרעגריב ךווא ןוא רעטעברַא עשיאוט

 רעד רעטנוא ,עדַאגורב ע0:11 יד ןפורעג ךוז טָאה יז ,עדַאגורב עלַאנָאוצַאנ

 םעד דירדַאמ ןײק ןעמוקעגנָא ןוא (ןרעטש .ל) רעבעלק לַארענעג ןופ גנוריֿפנָא
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 ןעטונרַאפ סָאה וז .וטעלָאקינ ןעװעג זוא רַאטומַאקקטולָאּפ ;רעבמעװַָאנ ןט8

 2רעװונא ןוא ,קורב רעשוזווצנַארפ רעד װב ,ָאפמַאק לעד ַאטַאק וב סעוצוזָאּפ

 עט412 -- עטװװצ וד ןעמוקעגנָא ןוא רעטעפש געט רָאפ ַא .טעטשלטעטוס

 .(אקלאז עטאמ) שטַאקול לַארענעג ןופ גנורוּפנָא רעד רעטנוא -- עדַאגורב

 סעוצווָאּפ ןעמונרַאפ טָאה וו .ָאגנָאל ושודואול ןעװעג ןוא רַאסומַאקײטולָאּפ

 .דורדַאמ רעטנוה רעטעמָאלוק 8 ,לעשטנאכאראק ןופ טנגעג רעד ןוא

 2עג םעד ןטװרפשרַאפ טװורּפעג ןעמ טָאה ןו"רק ערענַאוצקַאער וד ןיא

 גנַאגסווא ןגעװ טרהודוצעד ןבָאה סעדַאנורב עץלַאנַאוצַאנרעמנוא וד ןַא ,קנַאד

 2ומרַאֿפ טװורּפעג ןטסושַאפ וד ןכָאה םורַא ווזַא .טכַאלש רעדורדַאמ רעד ןופ

 ףווא קערש ַא ןפױַאװנָא ןוא קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק ןופ גנומודַאב וד ןרענ

 ."רַאפעג עטיור, וד ױײז קודנוװװ ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכוש עטװײרב יד

 טפנ:תרוסמ רעד ןוא ױמרַא עשונַאפש וד טָאה טרודוצעד .תמא טשונ ןֹוא סָאד

 ,טקַאפ ַא ווא סע .גנורעקלעפַאב רעדורדַאמ רעצנַאג רעד ןופ עוצַאוולובָאמ ןוא

 10 ויולב ןפָארטַאב טָאה ךורדַאמ ןוא רעפמעק ץלַאנַאוצַאנרעטנוא לָאצ וד דג

 יע ווא טװקשודלעה רעװז זַא ,רעכוז רעבָא זוא סע .רעפמעק עלַא ןופ טגעבַארפ

 עװעג ןענעז ןפסורַאגירברעשניא וד .לָאצ רעװו וצ רעסערג לענָאוצרַאפָארפ ןעוװ

 : רַאפ טפמעקעג שפנ:תרוסמ ןטסערג םעד טֹומ טָאה עכלעװ ,עסולע ןומ ַא

 ןטימ טשעטורַאדולָאס רעלַאנַאוצַאנרעטנוא ןופ ןעמָאנ ןוא ,םולש ןוא ץעוטַארקָאמ

 ןכָאה ןרָאטַאװרעסבָא עװוטקעובָא עלַא .טוהחוװרפ ןײז רַאפ ,קלָאפ ןשונַאפש

 וד ןופ ןשונעטנעק עשורעטולומ ןוא ןולפוצסוד ,שפנ:תרוסט םעד טרעדנוװַאב

 קרָאוונ, ןופ  טנעדנַאּפסערַאק רעטרוטוצ ןווש רעד .ןטסודַאגורברעטנוא

 ץטסלדװא ןוא עטסנעש וד ןעװעג ןענעז סָאד, :ןבורשעג טָאה ,טווטעמ ,"סמװט

 "ןבעל ןײט ןיא ןעז ךַָאנ לעװ ןוא ןעועג בָאה ךיא סָאװ ,וד עלַא ןופ ןשטנעמ

 רעמשרע רעד עונאפש ןײק ןעמוקעגנָא ןוא דורדַאמ ײב ןפמַאק וד תעב

 ףיו ןבָאװ 1990 רעבַאטקָא ןט520 םעד .דנַאברַאפנטַאר ןופ רעװעג טרָאטסנַארט

 --רעכסעװַָאנ בװחנָא .ןטַאמרַאה ןוא ןעקנַאמ עשוטעוװַאפ ןווװַאב דורדַאמ ןוא

 .ןענַאלמַארעַא עשוטעוװַָאס עטשרע וד

 .רַאו םלַאה א טעמכ טרעיודעג טָאה ךורדַאמ ןקודװטרַאפ רַאפ ףמַאק רעד

 .ןטכַאלש עץענעסוברַאפ וד טשרָאטעגכָאנ םעטָא ןטפַאכרַאפ ַא טומ טָאה טלעװ וד

 ר רעד ןוא סעװוסנעפָא 4 טרופעג טײצ רעד ןֹופ ףוולרַאפ ןוא טָאה ָאקנַארפ

 2י6 לָאמ סעדעו ,טװו רעדנַא ןַא ןופ לָאמ סעדעו .טָאטשטּפווחה רעד ןופ גנוט

 ןומרעט ןײא ןײק רעבָא .דירדַאמ ןיק ןטערטנװרַא ןײז ןופ ןומרעט ַא קודנגָאז

 וד טָאמש רוא טָאה גנורעקלעפַאב עשידלעה וד ,ןרָאװעג ןטלאהעג טשונ זוא

 .ןבעגעגפָא טשונ ןטסושַאפ

 יי ו+ וי



 !ו ,1090 רעבָאטקָא ןט20 םעד ןביוהעגנָא ךוז טָאה עװוסנעּפָא עטשרע יד

 ןבָאה ןטסושַאפ וד .געט 41 טרעוודעג ןבָאה ןפמַאק יד ,עטסגנעל ור ןעוועג זיא

 ןט:12 םעד זַא ,ָאורַאר ןכרוד טגָאזעגנָא טָאה ָאקנַארפ .טיז:םורד ןופ טרוקַאטַא

 ?םולָאק ךרוד עקירעמַא ןקעדטנַא ןופ גָאטרָאי םעד דירדַאמ ןיא ןרעיפ רע טעװ

 וד ןסירעגכרוד ,רעטעמָאלוק 20 םורַא ןעגנַאגעגסוורָאפ זוא אנוש רעד .ןסוב

 .טָאטש וד טכװרגרעד טשונ רעבָא ,טָאטשטּפוה רעד ןופ גנוקוטסעפַאב עטשרע

 ןבָאה ײז .ףלוה רעװנ ןגעוװ ןרעלטוה וצ טדנעװעג ךיז ןבָאה ןטסושַאפ יד

 סָאד .רעטעמָאליק 79 ןופ גנעל רעד ןוא טײז?ברעמ ןופ ןריקַאטַא ןבווהעגנָא

 2ָאנ ןט2/ םעד טָאטש רעד ןוא ןײז טעװ רע זַא ,טגָאועגנָא ָאקנַארּפ טָאה לָאמ

 עיצולָאװער=רעבָאטקַא רעד ןופ גָאטרָאו םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ ודכ ,רעבמעוו

 ןטסישַאפ וד ,עטסנרע ןַא ןעװעג זוא ץגַאל וד .בוט-םוו ןשוטסושַאפ ַא ןֹוא

 ןײא זוולב ,שלגנורעגמורַא ןעװעג זיא דירדַאמ .טעטשרָאפ וד טכײרגרעד ןבָאה

 ןעמונעגנָא ןוא רעבמעװַָאנ ןשיפ םעד .עוסנעלַאװ טוט ןדנוברַאֿפ יז טָאה געװ

 זוא'ס .עוסנעלַאװ ןײיק רעבירַא טרָאפ גנוריגער יוד זַא ,סולשַאב ַא ןרָאװעג

 2ענעג ןטומ טָאטשטּפיוה וד ןקודװטרַאֿפ וצ ודכ ,עטנוכ ַא ןרָאװעג טמוטשַאב

 עליװיצ עטריזולַארטנעצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זוא'ס .ץופש רעד ןוא ַאכַאומ לַאר

 ןרָאװעג טריווליבָאמ זוא גנורעקלעפַאב עצנַאג וד .גנוריפנָא עשורעטולומ ןוא

 טָאה ןעמ .ןעגנוקיטסעּפַאב ןבָארגעג ןעמ טָאה םוטעמוא .טנָארפ םעד ףלוה וצ

 טעברַאעג ןבָאה ןטַאטשרַאװ ןוא ןקורבַאֿפ יד .עיצַאזוװָארּפַא וד טרעסעברַאפ

 ןֿפלָאהעג ןבָאה עלַא -- רעדניק ,ןעוורפ .טײקװוסנעטנוא רעטסערג רעד טוט

 2מֶא עװוסנעפַא עכעלטנופ וד ווא 1980 רעבמעװָאנ ןט560 םעד .עקודנפמעק וד

 ?רמנָאק וצ ןעגנַאגעגרעבירַא ןענעז רענַאקולבוּפער יד ןוא ןרָאװעג ןסווטשעג

 רעבמעצעד ןיא .ןומרעמ ןײז ןטלַאהעג טשונ לָאמַאכָאנ טָאה ַאקנַארפ .םעקַאשַא

 ,לעורעט ןופ גנתטכור רעה ןוא עדַאנורב עלַאנָאוצַאנרעטנוא ע:18 וד טריקַאטַא

 .טנַארפ רעדירדַאמ ןפיוא ץעגַאל וד ןרעדנול וצ ידכ

 ?געפָא עװנ ַא ןביוהעגנָא ןטנַאולעבער וד ןבָאה 1987 רַאונַאו ןט:8 םעד

 ַָאד ךיוא .ברעמ?ןופצ ןופ טָאטש עשידלעה יוד ןרעבָארעד וצ לוצ ןטומ עװוס

 ןיוש רעבָא .רעטעמָאלק 20 םורַא ןעגנַאגעגסיורָאפ געט עטשרע יוד ײז ןענעז

 .ןרָאװעג ןטלַאװעגקורוצ ײז ןענעז געט 10 רָאנ

 2ודעג טָאה עכלעװ ,עװיסנעפָא עמו ר וד ןעװעג זיא עכעלרעפעג רַאג ַא

 2ףרומ רעד ןופ ןרָאװעג טרופעג ווא וז .1997 רַאורבעפ 28 ןווב 8 ןופ טרע

 2רַאֿפ טָאה סָאװ ,וסָאש ןקוצניא םעד ןשרעהַאב וצ ןעװעג ןוא ליצ רעד .םײז

 רעד .עוסנעלַאװ -- דורדַאמ געװ םעד -- דנַאל ןטומ טָאמשטּפווה וד ןדנוב

 ץסוורג ַא ןוא ןענַאלּפָארעַא 190 ,רענלעו טשנזווט 40 טרופורג ָאד טָאה אנוש
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 ףײט םעד ןרוסרָאפ וצ ןעגנולעג םוא ווא'ס .עורעלוטרא ןוא ןעקנַאט לָאצ

 ַאטַאהַאמ ןוא ַאדנַאגרַא וװב טרופעג ךיז ןבָאה ןפמַאק ענעסובראפ רָאנ .עמַארַאכ

 2ער וד ןבָאה ןטכַאלש וד ןוא .גנוטװדַאב רעסוורג ןופ ןקורב ןרעבָארעד רַאפ

 ןכָאװ װצ ךָאנ .ןרוצוּפָא ןוא רענלעז .צָארּפ 00 םורַא ןריולרַאפ ןטנַאולעב

 .ןוטַאוצונוא וד ןעמונעגרעבוא רענַאקולבוּפער וד ןכָאה ןטכַאלש ענעסוברַאפ

 2ָאזוא קודנעטשלופ וו ןוא דירדַאמ ןדײנשּפָא -- אנוש ןופ לוצ:טפווה רעד

 .ןרָאװעג טכװרגרעד טשונ זוא -- ןרול

 2ערג ץלַא ןַא ןפורעגסיורַא טָאה ךורדַאמ ןופ גנוקודײטרַאפ עשודלעה וד

 .קולבוּפער רעד ןוא קלָאפ ןשינַאּפש םוצ רעקלעפ עלַא ןופ ץיוטַאּפמוס ערעס

 .ָאקנַארּפ רַאפ ףליה וד ןקרַאטשרַאפ וצ ןסולשַאב עילַאטיא ןוא דנַאלשמװד

 טקוש ,"ןָאוגעלרָאדנָאק) םעה ,טוּפרָאקײעוצַאוװַא םעד טקרַאטשרַאפ דנַאלשטי ד

 =עוצודעּפסקע ןַא ץעונַאּפש ןײק טקוש ץולַאטוא .רעװעג ןוא ןטסולַאוצעּפס עװנ

 ץנַאלַאמ טלַאפ רַאורבעפ ןט58 םעד .ןַאמ טנזוומ 40 ןופ לָאצ רעד ןוא סוּפרָאק

 :טּפווה ןעמונעגלװטנָא ןבָאה טָאטש רעד ןופ גנורעבָארעד רעד ןוא .פורד ןפווא

 טיורָאפ ךוז טקור סוּפרַאק רעשיונעולַאטוא רעד .רענלעז עשונעולַאטוא ךרעלכעז

 ךוז טבײה ץרעמ ןט58 םעד .טָאטשטּפוה רעד ןופ גנוטכור רעד ןוא ןופצ ףווא

 .חרזמ?ןופצ ןופ טױײג וז .ךורדַאמ ףווא עװוװסנעפָא עטצעל ןוא עטרעפ וד ןָא

 ?תוחוכ ּוד .ַארַאכַאלַאדַאװג רעטנוה ןרָאװעג טריפעג ןענעו ןפמַאקקטפווה יד

 קודנעװו .רענַאקולבוּפער וד רַאפ קוטסנוג ןעװעג טשונ ןענעז ןשונעטלעהרַאפ

 ןלעטשנגעק טנַאקעג װו ןבָאה ןטױו עלַא ןופ טָאטש יוד ןטוח וצ ןעגנוװצעג

 ךס ַא ,ןַאמ טנויוט 00 םורַא טלײצעג טָאה סָאװ ,ײמרַא רעקודנפײורגנָא רעד

 ףווא ןרָאװעג טרופעג זוא עװוסנעפָא עשוטסושַאפ וד .רענלעז לָאצ ערענעלק ַא

 אנוש ןופ טײז רעד ףווא .רעטעמָאליק 80--9 םורַא ןופ טנָארּפ ןטײרב ַא

 ?םווא .סוּפרָאקקעוצודעפסקע רעשיונעילַאטוא רעצנַאג רעד ןענופעג ךיזו טָאה

 .וק 90 ןעגנַאנעגסיורָאפ ןטסושַאפ וד ןענעז טכוװעגרעבוא;תוחוכ םעד קודנצונ

 עשינכעמ ןעמוקַאב רענַאקולבוּפער וד ןבָאה ץרעמ ןט:12 םעד רעבָא ,רעטעמָאד

 ןענעו טלמעד .טכײלגעגסווא ךיו טָאה ןעקנַאמ ןוא ץיצַאיװַא לָאצ וד ,ףלוה

 עטסײרד ,ענעסוברַאֿפ ןוא .עװוסנעפָארטנָאק ןוא רעבורַא רענַאקולבוּפער יוד

 יודעפסקע ןשינעולַאטוא םעד טעטכונרַאֿפ קודנעטשלופ װו ןבָאה סעקַאטַארטנַאק

 םלמעד טָאה -- "ןוָאה וד יװ ,ןפָאלטנַא ןענעז רענעולַאטוא וד,, .סופרָאקקעוצ

 טגָאיעג ןוא אגעוהורב ןעמונרַאפ ןבָאה רענַאקולבוּפער וד .גרובנערע ןבירשעג

 ןוא ףליה עײנ ןעמוקַאב ןטנַאילעבער וד ןבָאה ןט:21 םעד .רעטײװ אנוש םעד

 .עװוסנעפָארטנָאק עשינַאקולבוּפער וד ןטלַאהעגקורוצ
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 טסושַאֿפ וד ןבָאה גורק תוס ןווב .טעװעטַארעגּפָא ןעװעג זוא דירדַאמ

 לה וד .טָאמשטּפווה רעד ןופ טנָארּפ ןפווא ןפײרגוצנָא םגָאװעג טשונ ןווש

 .סג רעדורדַאמ רעד ןרָאװעג ןפורעגנַָא זוא טָאטש רעד ןופ גנוקודױטרַאֿפ עשוד

 טי 4

 טכורעגמיולג ןסוװעג ַא וצ טרופרעד סָאה ַארַאכאלַאדאװג ױב גוז רעד

 רעד ןוֿפ שויטסערּפ םעד ןביווהעג טָאה ןוא ןרעגַאל עקודנפסעק עדױײב ןשוװצ

 יז .ןעגנודיגער עשוטסושַאפ וד ןדלוד טנַאקעג טשונ ןכָאװ סָאד .קולבופער

 רושזַאגנַא ךיז רעמ ךָאנ ןוא ָאקנַארפ רַאפ םלוה וד טקרַאטשרַאפ ןבָאה

 ?םוורג ץקירעביא וד י"ז ןכָאה ןפלָאהעגוצ .ץנעװרעטנוא רעראבלטוטמוא רעד

 טאה סָאװ ,דנַאברַאפנטַאר ןופ רעװעג עונַאפש ;יק ןוָאלוצוצ טשונ ודכ .ןטכַאמ

 2ףעטנואגטשונ רעד טָאה ,ןפמַאק עטצעל וד תעב לָאר עקוטכוװ א טלופשעגּפע

 :חרומ עשינַאּפש וד ןופ לָארטנַאק ַא ןרופוצכרוד ןסָאלשַאב טעטימַאקַיץנעװ

 ןוא דנַאלשטװד ןעמונעגלײטנָא ןבָאה לָארטנָאק רעד ןיא וװ יוזַא .סעגערב
+= 

 ךַאקַָאלב רעתמא ןַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ לענש ךוז ֹוז טָאה ,עולַאשטוא

 ןרעסַאװ עשינַאטש עלעורָאמורעט וד ףפיווא .קולבופער רעשיונַאּפש

 ןוא  ,"עורסלרַאק; ן"גרעבנרו 2, ןסרעצײרק עשושטיד וד ןענופעג ץרעמ ןוא

 "לװיעמ , ןוא "רָאדנַאק, ,'ףירג, ןפושיָאדעּפרַאט וד

 טלדנַאװרַאפ זוא דורדַאמ זַא ,טגיצרעבוא ךוז ןבָאה ןטסושאפ יד יװ יוזַא

 ןוא ;נוטכיר יד טרעדנעעג יז ןבָאה ,גנוטסעפ רערַאבגווַאבטשונ ַא ןוא ןרָאװעג

 ןוא ןעגנאגעג ווא וז .דנַאל:ןקסַאב ןפווא ןופצ ןיא עװוסנעפָא ןַא ןבווהעגנָא

 120 םורַא ןופ טנַארפ ןטױרב ַא ןעמונעגמורַא ןוא ָאַאבלוב ןופ גנוטכור רעד

 ןעמונעגלװטנָא ןטסוקנַארּפ וד רעסיוא ןבָאה עװוסנעּפָא רעד ןוא .רעטעמַאלוק

 2א2 וד .רָאדנַאק, ןַאוגעל רעשושטײד רעד ןוא עיויװיד עשינעילַאטוא ןַא

 וד תעב ,ןענַאלּפָארעַא 2900 ויב 200 טומ טרונַאפסוד טָאה עוצַאוװַא עשוטסוש

 ץירעלוטרַא עגונ זוא סָאװ .רעקוניװ לָאמ 10 טָאהעג ןבָאה רענַאקולבוּפַער

 ;ולבופער וד יװ רעמ לָאמ סקעז טגָאמרַאֿפ ןטסושאפ וד ןבָאה ,ןעקנַאמ ןוא

 לָאמ ײװצ ןעװעג וויא רענלעז עשיטסושַאפ עקודנפװרגנָא לָאצ וד ,רענַאק

 :ָארעט טָאה עוצַאװַא עשושטיד וד .ײמרַא רעשיקסַאב רעד ןיא וװ רעסערג

 ןשמיד יד ןבָאה עװיסנעפָא רעקוזָאד רעד תעב .גנורעקלעפַאב וד טרוזור

 ןבָאה ףיורעד טקוקעג טשינ .ַאקונרעג לטעטש סָאד טעטכונרַאפ קודתוורזכא

 רעײו טקודיטרַאפ שודלעה םושדח ירד טעמכ ןופ ףוולרַאּפ ןיא ןקסַאב וד

 1087 ץרעמ 21 םעד ןביוהעגנָא ךוו טָאה עכלעװו ,עװוסנעפָא וד ,טָאטשטּפווה
2 

00 



 2ער וד דרוד ןרָאװעג טרואוקַאװע זוא ַאַאבלוב .ונוו 21 ןזוב טרעיודעג טָאה י

 .ותו 20 סעד רענאקולבופ

 טלעטשעגקעװא קולכופער דעד ראֿפ טָאה דנַאלןקסַאב ןוא עװוסנעּפָא וד

 טָאה דנאל:ןקסַאב ןוא ןטסושאפ וד ןופ םװחנזַעװנָא וד .םעלכַארפ רעװש ,ונ א

 רַאפעג ערַאבלטוטמוא ןַא ןפַאשעג טָאה ןוא קולמופער וד טכַאװשעגפָא שומָאנָאקע

 :עטולומ וד ןקרַאטשרַאפ ןצ ודכ ,טורש ןעמעננָא טוומעג רעכורעד טָאװ ןעמ

 ןיא ךיוא יװ ,אד ווא עגַאל וד .ץונַאלַאמַאק ןופ טפַארקנסגנ

 ןיוש ןכָאװה רומ 'װ .עטוג ןײק ןעװעג טשונ ,ץונָאגַארַא רעקודתונכש רעד

 22 ןסולפנװא עשוטסיכרַאנַא וד ןצנוװָארפ "ןװצ וד ןוא ןענעז ,רעורפ ןעזעג

 ןבָאה ןעגננלװטמָא עשורעטולומ עשוטסוכרַאטַא לײט  ַא .עקרַאטש רעײז ןעוו

 :-םלעו ַא טרופעג ןוא גנורופנַארעטולומ רעלַארטנעצ רעד טוט טנכערעג טשונ
= 
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 ש +

 : עכאװש 8 ןעװעג זוא ןולטוצסוד וד .טװסוטעט .עקודנעטז

 ע "2 טעד רעסווא .ןפמַאק עטנעַאנ וד וצ ןרענַאוצולומ וד שורץטולומ טװרגעגוי

 ןעננלװטפָא עשוטסוכרַאנַא עסוװעג ןופ טורש .עטנכעראסטטשונ וד ןבָא

 ןפווא ףעלכעוטמווח ,גנורעקלעפַאב רעד ײב טװקנדורפוצמוא ןַא ןפפרעגסוורַא

 םוס א ןכַאמ ןוצ טורש ר ַא ןרָאװעג ןעמונעגנא רעבורעד ןענעז ס .פרָאד

 ;םומערטסקע וד דצמ דנאטשרעדוװ א ןפורעגסוורַא טָאה סָאד רעגַאל רעד ןצ
 1 4ה 1987 וַאמ כװתגָא ןוא .ףוװרק עשוטסוכרַאנַא עשוט : ײ 2 ; א

 34 ולפ 5 5 ב ןוא טרווינַאגרָא םוָאֹפ ץיצַאוו
+ 
= +- 
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 2מ/} טרעוודעג ןבָאה ןפטאק:רעדירב וד .טסמופ ןוס ַא רעמרע ערעדנַא ײר ַא

 .געט עמעל

 .עמסעב יד ןעװעג טשונ עגַאל וד ווא ןוװרקטסגנורוגער וד ןֹוא ךיוא

 ?סםומעפעד ןופרק עסוװעג ןוא ןפורעגסוורַא טָאה עוצאוטוס עטרוצולפמַאק וד

 ןעמונעגרעטנוא םױחעג ןכָאה ןטװקכעלנעורעפ ענעעזעגנָא .ןעגנומוטש עשוו

 .ךנאלגנע ןופ גננלטומראפ רעד ךרוד אנוש ןטומ ןעלדנַאחוצרעטנוא ודכ  ,טורט

 ;רעד ווא םעד בולוצ .שינרעכע גונעג טרוגַאער טשונ טָאה ַארעלאבאק ַאגרַאל

 ןעמוקעהרָאפ ןענעז סרעטנעצנמָאטש וד ןוא .סווורקקסגנורוגער א וצ ןעגנַאנ

 המָאָק ןשיגרענע ןַא טרעדַָאפעג ןבָאה עכלעװ ,עקודנטעברַא ןופ ןעגנומומ=ןסָא'

 ת ןוחצנ םעד ןטײרגוצוצ ודכ ,ןעלמומ עקורעהעג ןוא ןטסומעפעד וד ןגע

 נָא ווא גנורוגערקטנַארפפסקלַאֿפ רעװנ רעד ןופ גנורופנָא וד .קולבוּפער רעד

 .ורגענ ןַאוכ טסולַאוצַאס ןקנול םעד ןרָאװעג טוורטרַאֿפ

 א
 קרַאטשרַאֿפ וצ ודכ ,ןעלטומ "ר ַא ןעטונעגנָא טָאה גנורוגער עװנ וד 4 5

 ןופ ןטכַאמלופ וד טרעטװרבעגסיוא טָאה וו .קולכוטער רעד ןופ תוחוכ וד



 ;ומעמ עטרודיצעד ַא טרופעג ,בַאטשײלַארענעג ןופ ןוא טַאה:סגורק ןלַארטנעצ

 עלַא טנעװקעסנָאק טרעדילגעגנוא ,םזירַאלוקיטרַאּפ ןופ ךעלטשער וד ןגעק טםײיק

 ?ַאנַאמרעװעג ערעדנוזַאב וד טרידיװקול ,ײמרַא רעד ןוא ןעגנולײטּפַאײץולומ

 .װ .א .א סעוצַאמסָאודַאר ,ןעניז

 2ןמָאק, עשיטסיכרַאנַא עלַא ןרָאװעג טוָאלעגרעדנַאנַאפ ןענעז ףרַאד ןפיווא

 2ומ וד ןופ ןליװ ןגעק דלַאװעג טימ ןרָאװעג טרופעגניא ןענעז סָאװ ,"סענ

 וד ךרוד ןרָאװעג טריזונַאגרָא קיליװײרפ ןענעו סָאװ ,ןװיטַארעּפָאַאק וד .םורע

 טָאה גנורוגער וד .ןענושַאמ ןוא טלעג ןיא ףליה ןעמוקַאב ןבָאה םורעוופ

 .םירעיופ יד רַאפ ןטידערק וד טרעסערגרַא

 עטסקויטכוװ וד ןוא לָארטנַאקקסגנוריגער יד ןרָאװעג טרופעגנוא זוא'ס

 וד ןוא לָארטנַאקקרעטעברַא וד טרעטירבעגסיוא טָאה ןעמ .ןגנוי וצנעורטסודנוא

 2נעמַאװוצ וד ןרינידרָאָאק וצ ןענַאגרָא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע .ןקורבַאּפ

 2עג טָאה ןעמ .עיצַאקינומָאק ןוא ןגיװצײעורטסודנוא ערעדנוזַאב ןופ טעברַא

 2ולַאנָאוצַאנ ןענעז ןקנַאב עלַא .ןקעװצ עשירעטולומ רַאפ ןקורבַאּפ עײנ םיוב

 2ווא ןופ לָאּפָאנָאמלסגנוריגער ַא ןרָאװעג טלעטשעגניא זוא סע ,ןרָאװעג טריז

 .לדנַאה:ןרעס

 2עלקרַאֿפ ,ןעניול:רעטעברַא יד טרעכעהעג גנוריגער וד טָאה טָאטש ןיא

 ןענעו סע .עוצַאלוקעּפש ןגעק ףמַאק םעד טפרַאשרַאפ ,טלעג-הרוד סָאד טרענ

 ןגעק ףמַאק םעד ןקרַאטשרַאפ וצ ודכ ,סעמוס ערעסערג ןרָאװעג טרונגוסַא

 םווא .ןסַאמ?סקלָאפ וד ןופ גנודליב ןופ ָאװינ םעד ןבײה ןוא םויטעבַאֿפלַאנַאו

 טקוקעג טשונ .ןעגנוכװרגרעד עניש טָאהעג קוילבוּפער וד טָאה טיבעג םעד

 רעבמעטּפעס טנוו ןענעז ןעגנוגנודַאב:המחלמ וד ןוא ץגַאל רערעװש רעד ףווא

 ?ץפס ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעו סע .ןלוש טנוווט 10 עױײנ ןרָאװעג טנפעעג 6

 טנרעלעגסווא ןבָאה יז .םויטעבַאפלַאנַא םעד ןרודיװקול רַאפ סעדַאנורב עלעוצ

 רעד ןיא .םירעווּפ ךעלכעוטּפיוה ,ןשטנעמ טנוווט 200 ןבײרש ןוא ןענעיל

 ןבָאה רענלעז טנווומ 19 ,"'סעדַאגורבײרוטלק קיטעט ןעװעג ןענעז װמרַא

 מריפעגנוא טָאה גנוריגער:ןירגענ וד .ןבײרש ןוא ןענעװל טנרעלעגסווא ײז

 .ןשמנעמ?סטעברַא ןופ רעדניק עקידנרידוטש רַאפ סעודנעפיטס ןופ םעמסיוס ַא

 וד ןופ ןטנעדוטס וד ,ןטעטיסרעװינוא:רעטעברַא 0 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע

 1997 ץרעמ ןופ .סעודנעּפיטס:סגנוריגער ןופ ןסָאנעג ןבָאה ןטעמופרעװינוא

 רעלעוצעּפס ַא .ןקעטַאולבוב עײנ 10/ ןרָאװעג טנפעעג ןענעז 1998 ץרעמ ווב

 :ַאּפש ןופ ןטרעװ-רוטלוק עטסנעש וד וַא ,טגרָאזעג טָאה טעטומַאקײסגנורוגער

 ערעדנַא ןוא ןעגנורידרַאבמָאב ןופ ןדײל טשינ ןלָאז .א .א רעדלוב ,קלָאפ ןשונ

 ןיא ןענופעג ךיו ןבָאה עכלעװ ,רעדליב עטסלופטרעװ וד .סעוצַארעּפָא;המחלמ
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 ,ןעוסנעלַאװ ןײק ןרָאװעג טרופעגרעבוא טשרעוצ ןענעז דורדַאמ ןופ ןעײזומ יד

 .עװענעשז ןײק ךָאנרעד

 2ָאסנָאק וצ ודכ ,ןעגנוגנערטשנָא עסוורג טבכַאמעג ןבָאה ןטסונומָאק וד

 2ץגרעטנוא ווא 108/ טסוגווא 1/ םעד .טנַארפ;סקלַאפ ןופ תוהוכ וד ןרודיל

 2וטסונומָאק רעד ןשיװצ םָארגַארטססװקוטעט רעמאונװמעג ַא ןרָאװעג ןבורש

 ןגווצעגסוורַא ןבָאה ןטסוכרַאא וד ףווא .ײטרַאּפ רעשיטסולַאוצַָאס ןוא רעש

 רעײז ןופ ןטקנוּפ וד טרילונַא ןבָאה ײז .ןשינעעשעגנַאמ וד ןופ סערעל ירד ַא

 ןוא גנורוגער רעד ןופ פוצנורפ ןגעק טרנעװעג ןעװעג ןענעז סָאװ ,סַארגַארפ

 וד טָאה 1058 ץרעמ ןוא .םוינומַָאק ןכעלטײהװרפ ןנעװ טקנּפ םעד ךיוא

 2עג ןופ טקַאפ ַא ןבורשעגרעטנוא ןענױײרַאפָארֿפ עשוטסוכרַאנַא ןופ עלַארטנעצ

 :ָאס עטקונײארַאפ ןופ ץלַארטנעצ) .עט -עכ .וא רעד טומ טײקוטעמ רעמַאזנײמ

 .(ןענײרַאּפָארּפ עשיטסונומָאק ןוא עשוטסולַאוצ

 ןופצ ןפווא .ןטנָארּפ יד טריווװיטקַא ךווא טָאה גנורוגער:ןורגעג וד

 :וטטושאפ וד ןעוצוצּפָא ודכ .רעדנַאטנַאס טָארדַאב ןטסושַאֿפ וד טלמעד ןבָאה

 -- ךורדַאמ םורֵא םעלק םעד ןכַאמ וצ רעזוול ךיוא ןוא ןופצ ןופ תוחוכ עש

 ןלַארטנעצ ןפווא טױײקוטעט2עװוסנעפָא ןַא ןבווהעגנָא רענַאקולבופער וד ןבכָאה

 טנווומ 100 ןופ מרא ןַא .עטענורב ןרעבַארעד ןעװעג זוא לוצ רעד .טנַארפ

 בָארבעגכרוד ולוו 8 םעד טָאה ןענַאלּפַארעַא 140 ןוא ןעקנַאמט 180 טומ רענלעז
 א

 ַײ

} 

 אל עד אװעונַאלװ ןטפַאשטרַָא וד ןעמונרַאפ ,ןעגנוקוטסעפַאב עכעלטנװב וד

 םעד טשרעהַאב ןוא עטענורב ןײק ןעגנורדעגנורַא ,סָאנַאול ,ַאנרָאכוק ,ַאדַאונַאק

 טאהעג טשונ ןבָאה רענַאקולבופעד יד רעבָא .ַאמַארַאדַאװג ךיט ןכרוד גנַאגכרוד

 ןטלאהעגקורוצ ןוא ףפליה ןעמוקַאב טָאה אנוש רעד .ןװרעזער עקודנגונעג ןייוק

 רענַאקולבוּפער וד ןכָאה ןפמַאק ערעװש ךָאנ .עװוסנעפָא עשינַאקולבוּפער יד

 .עורָאטורעט רעטרעכָארעד לוט ַא ןופ ןטערטּפָא טוומעג

 ןבולבעג טרָאד זוא סע .רעדנַאטנַאס ןעמונרַאֿפ ןופצ ןפווא טָאה אנוש רעד

 ודכ .עירושסַא -- רעכערגנלווק יד ןופ ץנוװָארּפ ערענָאוצולָאװער וד זוולב

 ץעװוסנעפָא ןַא ןרָאװעג ןסָאלשַא2 זוא עורוטסַא ןופ עגַאל וד ןרעטכװלרַאפ וצ

 ןופ טָאטשטּפוה וד ןעװרֿפַאב ןעװעג זוא לוצ רעד .טנָארפ רענַאגַארַא ןפווא

 ;ץה ןוא ןטַאמרַאה 200 טומ רענלעז טנויוט 80 .עסָאנַארַאס -- ץניװָארּפ רעד

 ?סץפַאבײקרַאמש וד ןפורגעגנָא טסוגווא ןט:24 םעד ןבָאה ןעקנַאפ 100 רעב

 ,ארעוז ,ַאנַאאדעמ ,ָאטנוק ןעמונרַאֿפ ,ןטסוקנַארפ וד ןופ סעוצוזָאפ עטקוט

 2םוורָאפ ןענעז יז .עטוישטלעב ןטינשעגּפָא ןוא ַאדָאק ,ןָאטרעבלַא עד ַאלבעופ

 םורַא טװרּפַאב ןפמַאק ץנעסוברַאפ געט "רד ךָאנ ןוא רעשעמַאלוק 20 ןעגנַאגעג

 2וװויד ץװנ ײװצ טקושעגוצ ָאד טָאה אנוש רעד .רעטעטַאלוק:טַארדַאװק- 0
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 2וורג וד ףיוא טקוקעג טשונ .ףֹורגנָא ןשינַאקילבוּפער םעד ןטלַאהעגקירוצ ןוא

 .ןרָאװעג טכװרגרעד טשונ לוצ:טּפווה רעד ווא ,ןעגנורעבַארעד עס

 יז .עורוטסָא ןוא ןפורגעגנָא ןטסיקנַארפ וד ןבָאה רעבמעטּפעס ןט:1 םעד

 ןבָאה יז .ןָאכוכ -- טרָאמ-ןופצ ןשינַאקילבוּפער ןטצעל םעד טרוקָאלב ןבָאה

 900 ןופ טנַארפ ַא ףווא השבו רעד ןופ ןוא םי ןופ טױז רעד ןופ טריקַאטַא

 ןוא טקודװטרַאֿפ שודלעה ךיז ןבָאה רעבערגנלווק עשירוטסַא וד .רעטעמַאליק

 2ץג ווא רעבַאטקָא ןט20 םעד .םושדח יװצ טעמכ אנוש םעד ןטלַאהעגקירו צ

 וד ןופ טנעה ֹוד ןיא ןענופעג טצוא ךיו טָאה ןופצ רעצנַאג רעד .ןָאכוכ ןלַאֿפ

 .ןטסוקנַארפ

 2עװוסנעּפָא ןביוהעגנָא רענַאקילבוטער וד ןבָאה רעבמעצעד ןט:19 םעד

 ןוא םורַא ןטכַאלש וד .לעורעט ןרעבָארעד וצ לוצ ןטימ ץינַאגַארַא ןוא ןפמַאק

 טרעיודעג ןבָאה ײז ,המחלמ רעד ןוא עמסנסיברַאפ וד וצ ןרעהעג לעורעט ןיא

 טםֹומ טריקַאטַא ןבָאה רענַאקולבוּפער יד .1098 רַאורבעפ ןט222 ןזוב -- געט 0

 ןבָאה געט עטשרע וד ןוא .רעטעמָאלוק 20 ןופ טנָארפ ַא ףווא ןַאמ טנווט 0

 ןפמַאק ענעסוברַאפ ךָאנ װז ןבָאה ןט:22 םעד ןוא לעורעט טלגנורעגמורַא ײז

 ןוא זוולבכ טקודװטרַאפ ךיז טָאה אנוש רעד .טָאטש עצנַאג וד טעמכ ןעמו נרַאּפ

 2רָאק יװצ טנָארּפ םעד ףיוא טקושענוצ ןבָאה ןטסוקנַארּפ וד .ןטקנוּפ עקונוא

 2ָאֹרעַא 400 ןוא עירעלוטרַא לָאצ עסוורג ַא ,ןעקנַאט 200 ,עורעטנַאפנוא ןסוּפ

 .רענַאקולבוּפער יד 'װ תוחוכ רעט לָאמ וװצ טגָאמרַאפ טצוא ןבָאה וז .ןענַאלמ

 ןוא טבַאלש וד .טָאטש וד ןרעבַָארעד קורוצ רַאפ ףמַאק ַא רעטנוא ןעמענ ױײו

 2ַאב װז ןבָאה רַאונַאו 8 םעד זוב .עטרעטיברַאפ ךעלנײװעגרעסיוא ןַא ןעװעג

 ,טָאטש רעד רעסווא סעוציוָאּפ וד ןופ רענַאקילבוּפער וד ןסווטשוצקורוצ ןזוװ

 עטצעל יד טעטכינרַאּפ רענַאקולבוּפער וד ןבכָאה אפוג טָאטש רעד ןוא רעבָא

 2ַאמַא ײר ַא רָאפ ןעמוק רַאורבעפ 22 ןווב רַאונַאו 9 ןופ .ןטסענ עכעלטנוופ

 ,סָארַאלעס ןטױקכווה-?גרַאב וד ףווא ךוז טגָאלש ןעמ .סעקַאטַארטנָאק ןוא סעק

 רענַאקולבוּפער יד .לעורעש ןופ ןופצ ףיוא ,סָאוורדעּפ סָאל ,ןַאטעלומ לע

 2עטלעהרַאפ:תוחוכ וד .ַארעמַָאלַאּפ ארעוס ןופ טנגעג רעד ןוא ןריקַאטַארטנָאק

 רעמ לָאמ 4 ןווש ןגָאמרַאפ װז .ןטנַאו לעבער יד תבוטל ךיז ןרעסעברַאֿפ ןשונ

 ראורבעפ 8 ןופ .עיצַאאװַא רעמ לָאמ 4 ןוא עירעלוטרַא רעמ לָאמ 9 ,רענלעז

 לעורעט טלַאפ 22 םעד .ןפמַאקקסגנוקודײטרַאֿפ רענַאקולבוּפער יד ןווש ןרופ

 .ןטסישַאפ וד ןופ טנעה וד ןיא ןירַא קורוצ
5 5 

 עװוסנעפַאדמנַאק ןוא רעבורַא זוא רע ,ץוצַאיװַא לָאצ עסיורג ַא ןוא סעוז
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 םעד .טרעגרערַאפ קרַאטש עגַאל עלַאנָאיצַאנרעטנוא יד ךיזו טָאה ליײװרעד

 ףוס ןווב טרעוודעג טרָאד טָאה גורק רעד .ענוכ ףיוא ןָא ןַאּפַאו טלַאפ ולוו ?

 סוורַא טשונ ןופרעד ןעוצ תוכולמיברעמ וד .המחלמיטלעו רעטיװצ רעד ןופ

 וד וצ ןרעטנעענרעד ךיזו ןװורּפ ײז ,טרעקרַאֿפ ,ןצנעװסעסנַאק עקירעהעג וד

 ,ךירקנַארפ ,דנַאלגנע ןבײװרש רעבמעטפעס 280 םעד .ןעגנורוגער עשוטסושַאפ

 ןרעסַאװ וד ףיוא לָארטנָאק רעמַאזנימעג ןגעװ ךַאמּפָא ןַא רעטנוא עולַאמוא

 טערמ רעבמעװָאנ 0 םעד .םו ןשודנעללטימ ןופ ןָאיַאו ןוא טפול רעד ןוא ןוא

 :סקַא עשיטסושַאפ וד ךוז טפַאש סע .טקַאפ=ןרעשנימַאקוטנַא םוצ וצ ץעולַאטיא

 ןוא דנַאלגנע .טלעװ וד ןדנוצוצרעמנוא ליצ ןטומ ָאיקָאט -- םוור -- ןולרעב

 ףווא ןטסושַאּפ וד ןסיווטש וצ ןבעטניא ךיו טעװ ױײז זַא ,ןבוולנ ךיורקנַארּפ

 תוכולמ וד רעמ ץלַא ײז ןריפעקַאק רעבורעד ,דנַאברַאפנטַאר םעד ןגעק חרזמ

 =טוקנַארפ רעד ףיוא טָאהעג ךײרקנַארפ טָאה 199/ טסברַאה ןוא .סקַא רעד ןופ

 -- ןטַאטש עטקונװארַאֿפ ֹוד ,98 --- דנַאלגנע ,ןטַאלוסנַאק 8 עיורָאטורעט רעשוט

 עשיטַאמָאלּפוד ַאקנַארפ טימ טשווטעגסווא דנַאלגנע טָאה רעבמעווָאנ 10 םעד .2

 2:) ןשיװצ רךַאמּפָא ןַא ןופ ןַאלּפ ַא סווא טעברַא ןעלרעבמעשט .רעוטשרַאֿפ

 ןעמוק טענובַאק ןשולננע ןוא .ץעילַאטוא---לדנַאלשטױײױד ןוא ךײרקנַארּפ ,דנַאל

 ןעגנוגנודַאב עסיװעשג טלעטש ןעדוא רעטסונוטיןרעשווא רעד ;ןעגנובװה רַאפ

 ױרָאל שמוק טרָא ןײװ ףיוא .עוסומוד ןיא ןָא ךיז רע טיג רַאורבעפ 20 םעד

 וד ובגל ץיצַאלוטיּפַאק רענעּפַא ןופ קוטיולַאּפ וד ןָא ךוז טכװה סע .סקַאפולַאה

 2םֹווא םוצ ןוא ךַאמּפָא רענעכנומ םוצ ןרופ טעװ עכלעװ ,תוכולמ עשוטסושַאֿפ

 :םוה ֹוד טרוּפֹוקָא 1098 ץרעמ 11 םעד .המחלמ:טלעװ רעטיװצ רעד ןופ ךורב

 םוצ ךױרטסע ןופ סולשנַא רעד רָאפ םמוק סע ,ךורטסע טכַאמרעװ עשירעל

 עגַאל עלַאנַאוצַאנרעטנוא וד ךיז טרעגרערַאפ ןעגנוגנידַאב וד ןוא .ךײר ןטירד

 דנַאלגנע .אקנארפ ןענעקרענַא תוכולמ רעמ ץלַא .קולבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ

 :ַאמש רעד ןופ ןטװקכעלנעורעפ ענעעזעגנָא עסוװעג טומ ןטקַאטנָאק ןָא טדנוב

 .ָאקנַארפ םימ ןעלדנַאהרעטנוא ןלָאז ײז ,ןעגנוומַאב טכַאמ ןוא קולבוּפער רעשינ

 ןוא עװיסנעפָא ןַא ןבווהעגנָא ןטסוקנַארפ וד ןבָאה 1988 ץרעמ 9 םעד

 2ַאמש ֹוד ןדװנשעצ ,םו ןשודנעללמימ םעד ןכװרגרעד וצ לוצ ןטומ עונָאגַארַא

 ןענָאק וצ ודכ ,ץעינַאלַאטַאק ןעלגנורמורַא ,ןליפש ײװצ ףיווא קילבוּפער עשונ

 רעטעמַאליק 200 ןופ טגַארפ ַא ףווא .ץענערג רעשיזווצנַארפ רעד וצ ןעמוקוצ

 200 טימ רענלעז טנווופ 200 ןפורנעגנָא ןבָאה לעורעט זיב אקסעוה ןופ

 םווא ןרָאװעג טרופעג זוא ףירגנַאטפווה רעד .ןענַאלּפָארעַא 000 ןוא ןעקנַאמ

 וד ןשוװצ ןשינעטלעהרַאפ-תוהוכ וד ןענעז ָאד .ָארכע ךיט ןופ םװזיםורד רעד

 -- עורעליטרַא ,1 ףווא 0 -- רעסולומ :ןעװעג רענַאקולבוּפעה ןוא ןטנַאולעבער
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 לָאר;טפווה וד .ןטנַאולעבער וד תכומל 1 ףיוא 10 -- ץיצַאוװַא ,1 ףיוא 8

 ןוא סופרָאקקעוצידעפסקע רעשינעולַאטוא רעד טלופשעג ןכָאה ןפמַאק וד ןיא

 ה יד ןסורעגכרוד ןבָאה רעפײרגנָא וד ."רָאדנַאק, ןאוגל רעשישטייד רעד

 2רַאֿפ ןכָאװ 0 ךָאנ ,סעוצקַא עטרונובמָאק "ר ַא ןוא ןוא סעונול עשונַאקולבופ

 :םִא 18 םעד ײז לאה ,רענַאקולבופער וד ןופ ןפמאק:סגנוקודײטרַאפ ענעסוב

 װעג זוא ץיגַאלַאמַאק .זָארַאנוװ ןופ טנגעג רעד ןוא םו םעד טכװרגרעד ףור

 ;פַאשע ג ךיז ןכָאה סע .עורָאטורעמ רעשונַאפש רעקירעבוא רעד ןופ ןסורעגּפָא

 ןופ טנַארּפ רעד ןוא רעשונַאלַאטַאק ,רעדורדַאמ רעד ;ןטנַארע;טּפווה װרד

 .עטנאוועל

 2נוא לֹורפמַא 28 םעד ןטסיקנַארפ וד ןכָאה ,גלָאפרעד רעװו קודנצונסיוא

 2םװצ+ וד ןרעכָארעד וצ לוצ ןטומ ץטנַאװעל ןוא עװוטנעּפָא ןַא ןעמונעגרעט

 שדח ײרד רעכעה טרעוודעג ןבָאה ןעמַאק וד .עוסנעלַאװ טָאמשטּפווה עקוליי וו

 ןענעז ןוא רעטעמַאלוק קולדנעצ רָאפ ַא ןעגנַאגעגסיורָאפ ןענעז רעּפױרגנָא וד

 .ןרָאװעג ןטלַאהעגקורוצ

 רפ ןפווא ץגַאל וד ןרעטכװלרַאֿפ וצ ידכ

 םעד ןעמונעגרעטנוא רענַאקולבופער וד ןבָאה ךורדַאמ ןופ תוחוכ עשוטסושַאפ

 ?טערג וד ןופ ענײא ןעװעג זוא סָאד .ָארבע ךוט םײב עװוסנעפָא ןַא ולוו 0

 .הטחלמ רעד ןוא ןעגנומענרעטנוא עשורעטילומ עטסקודנרעוודגנַאל ןוא עט

 ןײז ךָאנ לָאז קולבופער וד זַא ,טבוולגעג טשונ ןױײטעגלַא ןוא ןווש טָאװ ןעמ

 טָאה עװוסנעפָאגָארבע יד .ןעגנומענרעטנוא עשורעטולומ ערעסערג וצ קועפ

 טלָאװ קילבופער יד ןעװ ןוא עשלַאֿפ ַא ןעװעג זוא גנונומ ַאזַא זַא ,ןזוװַאב

 2?יד וד טגווַאב רעכוז וו טלָאװ ,רעװעג ןעמוקַאב ןצ טװקכעלגעט ַא טָאהעג

 ןכָארבעגכרוד ,ָארבע וד טרוסרָאפ טָאה ױמרַא עשינַאקולבוּפער וד .ןטנַאולעב

 :ײו םעדכַאנ .רעטעמַאלוק 80 םורַא ןעגנַאגעגסוורָאפ ,סעוצוזָאּפ עכעלטנופ וד

 ארעוס ןיא ,טוא גרַאב ןפיוא ןטכַאלש עסוורג 6 דנַאנַאבָאנ ןרָאװעג טרופשגכרוד ןעג

 .ַאלוװ עלַאװ ,ארעברַאק ,סָאקרַא סָאל עד ַאבלַאליװ ןופ טנגעג רעד ןוא סלָארנַאּפ

 .געמ 118 טרעיודעג ןבָאה ָארבע רעד יב ןפמַאק וד .ָאסָאק לעד לָאק ןוא טרעװ

 ןבָאה לעוצעּפס .טײקשידלעה ןופ רעדנוװ ןויװַאב ןבָאה רעװמרַא:סקלָאפ יוד ן

 .סעדאגורב עלַאנַאיצַאנרעטנוא עשולוופ ןוא עשושטװד וד טנכײצעגסווא ךוו

 ;שטוװעקצימ רעד ןעמוקַאב טָאה ןעגנונעכװצסווא עשורעמולומ עטסכעה יוד

 .עדַאגורב עצנַאג וד םעדכָאנ ןוא ץדַאגורב::קסװַָארבמָאד רעד ןופ ןָאולַאטַאב

 ָ ע 3 וז רענַאקולבופער יד ןכָאה ןװרעזער עקופװנ וד טומ קודנרינַאּפסוד טשונ

 .סעוצוזָאפ2סגנַאגסווא ץרעװו ףיוא ןגווצעגקורוצ גנונעדרָא ןוא

 טי טי :



 עולאמוא ןוא דנ;אלשטװד ,ךײרקנַארפ ,דנאלננע ןכאה רעבמעטפעספ ףםוס

 וצ דנַאקשטװד טבוולרעד טָאה רעכלעוו ,ךַאטּפָא רענעכנומ םעד ןבורשעגרעטנוא

 1088 רָאו ןצנַאג ןופ ףוולראפ ןוא .טובעעןטעדוס עשוכעשט סָאד ןעמענראפ

 ןעוצקורוצ ןופ עץגַארפ וד טרוטוקסוד טעטומָאקקץנעװרעטנואגטשונ רעד סָאה

 ןטשרע ןופ טָאה קולכופער וד .ןטנַאטאכמָאק עשודנעלסווא וד עונַאּפש ןופ

 לײװ ,טלעטשעגנגעק ףךוז טָאה ַאקנַארפ רעכָא ,גנוטוטשוצ רוא ןכעגעג טנעמַאמ

 2ווא ףוס .ןגוז ֹוצ קיעפ ןעװעג טשיונ רע טלָאװ תלוה רעשודנעלסווא רעד ןָא

 ;ָאגורב ץלַאנָאוצאגרעטנוא וד טרוזולובָאמעד קולבופער יוד טָאה 1998 טסוג

 .ןטנַארפ וד ןופ ןגווצעגקורוצ "ז ןוא סעד

 2נלפָא ןא ןעמונענגרעטנוא ןטסושַאפ וד ןכָאה 1908 רעבמעצעד 29 םעד

 2לארפ וד טכװרגרעד ײז ןבָאה 1090 ראורבעפ 9 םעד .עונַאלַאטַאק ףווא עװוס

 :ץנקורוצ טשרעוצ ךוזו טָאה גנורונער עשונאקולבופער וד .ץענערג עשוזווצ

 ץרעדנַא ןוא ןירגענ ןענעז םעדכָאנ ,עורָאפורעט רעשוזווצנארפ רעד ףווא ןגווצ

 272 טצוא ןבָאה תוכולמ:ברעמ וד .עיסנעלַאװ ןײק ןעמוקעגקורוצ ןרָאטסונומ

 27 םעד קומער רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ ןטסלענשמוצ וװ טלָאװ

 רעד םָאה 28 םעד ,ָאקנַארפ טנעקרענַא ןפָא ךורקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןבָאה 9

 ;ומוד ןוא ןבעגעגנָא ףוז ַָאונַאסַא קולבוּפער רעשינַאפש רעד ןופ טנעדווערמ

 ױַאו רבעט

 טנוווט 140 ןופ ץורָאמירעט ַא טוט טרונַאּפסוד ךָאנ טָאה קולבופער וד רעוס

 :ררעמ רעד ףיוא .רעניוװנײא ןָאולומ 9 רעכעה טומ ,רעטעמָאלוקיטַארדַאװק

 ,עטעסַאבלַא ,עוסנעלַאװ ,דודדַאמ ןענופעג ךיו ןבָאה קולבוּפער רעד ןופ ץורָאט

 :קמָאלוק 790 טגָאמרַאפ טָאה יז .עורעמלַא ,עטנַאקולַא ,ענעכַאטראק ,עוסרומ

 ןופ לײט ןסוורג ַא ,ןַאמ טנווומ 800--/00 ןופ ױמרַא ןַא ,גערכ2םו רעט

 .ןקודװטרַאפ ןצ גנַאל ךוז קועפ ןעװעג ךָאנ זוא וז .סָאלפ

 ץרעמ 0 םעד .רעטערַאפ וד ןבעגעג קולבופער רעה ןבָאה פאלק ןטצעל םעד

 טוב ַא טרעלקרעד טָאה עכלעװו ,עמנוכ א ןרָאװעג ןפאשעג רורדַאמ ןוא זוא 0

 ןופש רעד ןיא ןטסינומָאק וד טומ ןסָאורטַאּפ וד .גנורוגער2ןורגעג רעד ןגעק

 ןײק ןבָאה עטצעל וד רעכָא ,רעטערַאפ וד ןגעק טפמעקעג ץרעט 12 ןווב ןבָאה

 ווזַא ןוא טנַארפ רעדורדַאמ ןופ רעטולומ עצנַאג סָאד טרופעגנױרַא דורדַאמ

 2עג טציא ןענעז דורדַאמ ןופ ןרעווט וד .דנַאטשפווא םעד טקיטשרעד םורָא

 טקַא םעד ןבורששעגרעטנוא ַאדַאסַאק לַארענעג רעד טָאה ץרעמ 08 םַעֹד .ןפָא ןעװ

 .ןרוטסווקע וצ טרעהעגפווא טָאה קולבופער וד .עוצַאלוטופַאק ןופ



 סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ גנוטײדַאב יד
 גירק ןשינַאּפש ןיא לײטנָא ןשידיי ןופ ןוא

 =ונַאֹּמִׁש רעד ןיא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,סעדַאנורב ץלַאנָאוצַאנרעטנוא וד

 רעלַאנָאוצַאנרעמנוא ןופ קורדסווא רעלופטכַארּפ ַא ןעװעג ןענעז ,ײמרַא רעש

 קוסעמשיונטלעהרַאֿפ ןעװעג ווא לָאצ רעװז .ןטסושַאפוטנַא ןופ טעטורַאדולַאפ

 ןקודנרידיצעד ןײק טַאהעג טשונ ןבָאה װז .טנזווט 90 םורַא -- םוורג טשונ

 רעד ןופ טשונ רעכוו ןוא ןטכַאלש ענעדושרַאפ ןופ גנַאגסווא ןפווא סולפניא

 2ווהעגמוא ןַא ןעװעג זוא גנוטװדַאב עשיטילַאּפ:שילַארַאמ רעײז רעבָא .חמחלמ

 קורנעטש א ןעװעג ײו ןענעו שטנעמ=סקלָאפ ןשינַאּפש ןופ ןגווא וד ןוא .ערש

 רעקלעפ וד ןופ טעטירַאדולָאס ןוא ץעוטַאפמיס ןופ קורדסווא רעקודנזעוו נז

 קלָאפ עשונַאּפש עקידנפמעק ןוא עקודנדװל סָאד .םוושַאפ ןגעק ףמַאק ןײז טו

 וד ןוא רעפמעק ַא וװ רָאנ ,טמַאזניארַאפ טלופעג טשינ םורַא ווזַא ךוז סָא;

 .סעונול:טנַארפ עטשרע דָא

 2וצנוא רעודנוא ,קולבוּפער רעשונַאּפש רעד ןופ טשינרַאג ןרעדַאפ ריומע

 ווזַא -- .װמרַא רעשינַאּפש רעד ןופ סווש ןיא ןפמעק וצ ווא גנַאלרַאפ רעק

 רעד ףיוא עקיליװװרּפ עשידנעלסיוא וד ןופ ןטַאגעלעד וד טרעפטנעעג ןבָאה

 2רעד וד ןטעב ןעמוקעג ןענעז ײז ןעװ ,ַארעלַאבַאק ָאגרַאל רעימערּפ ןופ עגַארפ

 2ורב ץלַאנַאוצַאנרעטנוא וד ןפַאש וצ גנורוגער רעשונַאּפש רעד ןופ שינעבוול

 2נקוק .גנולדנַאה רעכעלנעט:גָאמ רעװו ןוא ןזוװַאב סָאד ןבָאה ײז ןוא .סעדַא;

 ,רעדנעל רעקילדנעצ ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עקיוָאד יד ףווא קוד

 :ַאּפמש רעדעי טָאה ,קלָאפ ןשינַאּפש ןופ טײהװרפ רעד רַאּפ ןברַאטש וצ טװרג

 ?בולפרַאפ טָאה סָאד .בוח םענעגוא ןײז ןענַאטשרַאפ רעטלוב טָאורשַאּפ רעשינ

 ?סקלָאפ וד טרווולובָאמ ןוא גנובעלפיוא ןַא טכַארבעגנירַא טָאה סָאד ,טעט

 רימ וַא -- גרובנערע אולוא ןבירשעג טָאה -- ןסײװ רעונַאּפש וד, .תוחוכ

 .םולב םומ רָאנ ,רעמרעװ טימ טשונ טפַאשביל רעודנוא ןויװעגסיורַא ײז ןבָאה

 ןוא ןקעװ ןלעװ סָאװ ,םורבק ןַארַאפ ןענעז סע ,ןטַאטנרלעה ןַארַאפ ןענעז סע

 | ' ."תורוד עשיונַאּפש ךס ַא ןרוריפסנוא ןלעװ

 :אגורברעטנוא וד ןענעז ןטורקער רעדָא ןרענָאוצולימ עשו נַאּפש וד רַאפ

 ןרעכעה וצ גנובערטש ,רעיודסיוא ,ןולפוצסוד ןופ לופשװב ַא ןעװעג ןטשיד

 עדנעגעל ַא וװ .טיקשודלעה ןופ ךווא ןוא סעיצַאקופילַאװק עשורעסילומ וד

 ;װטֹּפָא רעשיליוּפמ ַא ןופ עטכושעג יד ןעװשנַארט וד ןוא טלײצרעד ןעמ טָאה

 ןבעגעג טָאה רעבעלק לַארענעג רעד רעכלעוו ,ןָאולַאטַאב:וקסװָארבמָאד ןופ גנול
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 ןקוש טעװ רע ווב וװרפ ןדעו רַאפ עוצווָאּפ רעװז ןטלַאהוצנוא לעפאב א

 ןופ סעקַאטַא עטסרעװש וד תעב 1080 רעבסעװַָאנ ןיא ןעװעג ןוא סָאד .ףליה

 2עג וו טָאה ,העש ףנופ ךָאנ ןעמוקעגנָא זוא ףלוח יד ןעװ .רענַאקָארַאט וד

 וו ףיוא טקוקעג טשונ ןוא ץיוצווֲאּפ וד רעבַָא ,ןַאמ ס ..זוולב ןּפָארמ

 ףוב ערעדנַא ןוא עכעלנע .ןרָאװעג ןטלַאהעגנײא אנוש ןופ סעקַאמַא עקודרדשסכ

 ןבורשעג טָאה -- סעדַאגורב עדײב) .ךס ַא רעײו ןרוטיצ ןעמ ןָאק ןלופש

 :ָאק:המתלמ רעד 1990 רעבמעצעד ןוא סעהדַאגורב עלַאנַאוצַאנרעטנוא וד ןגעװ

 ןָא טפמעקעג ןבָאה -- ָאצלָאק ,"ַאדװַארפ, רעװקסָאמ רעד ןופ טנעדנַאפטער

 ןצנַאג ַא ןופ ףוולרַאפ ןיא דורדַאמ ןײיק ןעמוקנָא רעװו טניז רעהפווא ןַא

 2ַאנורב וד .ךַאד ַא רעטנוא ןפָאלשעג טשינ װז ןענעז טכַאנ ןײא ןײק .שדוח

 טָאװ ,וד .דנַאטשַאבײלַאצ רעײו ןופ טנעצַארּפ 40 טעמכ ןריולרַאפ ןבָאה סעד

 2נו8 וד ףווא ;ץעמָאלב רעטנקורטרַאפ טימ טקעדַאב ןענעו ,ןבעל ןבולבעג ןענעז

 2עצ ןרודנומ וד ,טצונענּפָא ךיש יד ,רעסעלש:ןסקיב וד ןופ ןקורדּפָא = רעג

 ."רעלימ עטנערברַאפ ןוא רעמינפ ענעלַאפעגנײא ,ןסור
2 

 2טערוטש סלַא טכַארטַאמ ןרָאװעג ןענעז סעדַאגורב ץלַאנָאוצַאנרעמנוא וד

 ןיא ןעמונעגלוו טנָא ןבָאה וו .יימרא רעשונַאקולבופער רעד ןוֿפ ןעגנו לו טּפָא

 .סעוצווָאמ עטסכעלרעפעג וד ףווא טקושעג ײו טָאה ןעמ ,ןטכַאלש עסיורג עלַא

 ײז ןופ טפלעה א סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןגָאז תודע ןָאק שפנ:תרוסמ רעװו ןגעװ

 -- רעסערג ךָאנ ןעװעג זוא ןקַאילָאּפ טנעצַארּפ רעד .ףמַאק ןוא ןלַאפעג ווא

 .ןלַאפעג טנוווט ןבלַאה ַא םימ ירד ןענעז טנזווט ףנופ ןופ

 2לװטֹּנָא ןבָאה --- עש212 ןוא עש:11 וד -- סעדַאגורב ײיװצ עטשרע יוד

 טלימשעג ןבכָאה וו .1990 ףוס רדורדַאמ ןופ גנוקוד"טרַאפ רעד ןיא ןעמונעג

 1997 רַאורבעפ ןיא ַאמַארַאכ ךײט םױב ןפמַאק וד ןוא לָאר עקודנפװדַאב ַא

 װמרַא;ץנעװרעמנוא עשונעולַאטוא וד ןטכונהַאפ ןוא ןעמונעגלװטמנָא ןבָאה זו

 2עמ ןפווא טפמעקעג 1990 ןוא טָאה עדַאהורב ע06:18 וד .ַארַאכַאלַאדַאװג רוב

 ןוא טנָארּפ רעדאנערג ןפיוא ןצנוװַארפםורד וד ןיא רעמעפש ,טנָארּפ רעלעור

 סעדַאנורב 9 עלַא ןבָאה 199/ ולוו ןוא .ָאקנַאלבָאסָאפ יב -- 1987 לורּפַא ןוא

 ;ןרב ןופ טנָארפ ןפווא עװוסנעפָא רעשינַאקולבוּפער רעד ןוא ןעמונעגלו םנָא

 ןוא ץינַאנַארַא ןײק ןרָאװעג ןפרָאװעגרעבורַא דלַאב ײז ןענעז טרָאד ןופ -עטענ

 ןפמעק 198/ רעבמעצעד ןוא .עװוסנעּפָא רעסָאגַארַאפ רעד ןוא ןעמונעגלװטנָא

 ףומ ןעעז 1998 רַאורבעפ ןיא ,עורעט ןוא טעדַאגורב עטנצפופ ןוא עטפלע וד

 2ם/ ןפווא עדַאנורב ע0:129 ענעפַאשעגיװנ וד ןוא עדַאגורבוקסװַארבמָאד וד

 ערעװש וד ןוא לװטנָא סעדַאנורב עלַא ןעמענ ץרעמ טנוו .טנָארּפ רערודַאמַארמ
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 ןוא עװוסנעפָא רעד ןוא -- ולוו טנוז ןוא טנָארפ רענַאגַאהַא ןפיוא ןפמַאק

 ָארבע רעד יב ןטכַאלש:סגנוקודװטרַאֿפ וד ןיא רעטעּפש

 טרוזילובָאמעד ײז ןענעז רעטעפש .טכַאלש עט רעיז ןעװעג זוא סָאד

 =עג ײז ןוא לָאר רעװו טצַאשעגּפָא קוטכור טָאה קלָאפ עשינַאּפש סָאד .ןרָאװעג

 ןוא ץעדַאלופעד:סגנונעגעזעג רעד ןגעװ טבײרש סע סָאװ טָא .קוצרַאה טנגעז

 ןעװ ןוא; ;לעצנעמ רָאפקיװ ,קַאשטשװָארבמָאד רענעועװעג רעד ענַאלעצרַאב

 2ֿבָאד) ןופ רענלעו וד רעװעג ןָא ןווש טרושרַאנכרוד ןבָאה ןסָאג וד ךרוד
: 

 2רַאג, ןופ ,"ןַאמלעט, ןופ ,"עועילעטרַאמ, רעד ןופ יד ןבענ -- ,'וקסװָארב

 תונחמ עקוטנוווט:מרעדנוה ןכָאה -- ןט9 ןופ ,'ןלָאקניל, ןופ ,"ודלַאב

 ןוא רעדניק ,ןעוורפ רעטנווומ ןופ ןגווא וד ןיא .ןעמולב םימ ןפרַאװַאב ײו

 ןגיװשליטש טונומ ַא טומ ןבָאה רימ ןעװ ,ןרערט ןויװַאב ךיו ןבָאה רענעמ

 :ַאפש רעד ףיוא ןלַאפעג ןענעו סָאװ ,"עלַאנָאוצַאנרעטנוא וד דובכ ןבעגעגּפָא

 ."קלָאפ רוא ןופ טװחײרפ רעד רַאפ דרע רעשונ

 לוש ַא ןעװעג ץינַאּפש ןוא ףמַאק רעד ווא ןטסודַאגורברעטנוא וד רַאפ

 :טלעװ רעטײװצ רעד תעב טצונעגסווא וז ןבָאה ײז .טסנוק רעשיורעטולומ ןופ

 2ָאנוו ןוא .ןטסורעלטיה וד ןגעק גטוגעװַאבײדנַאמשרעדיװ רעד ןיא המחלמ

 ענעועװעג וד ןענעזו רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ךױרקנַארּפ ,ןלוופ ,עיװַאלס

 ןסיװ רעײז ןבעגעגרעביא ןבָאה ײז .עטסנרַאפרעד יוד ןעװעג רעפממעק:עונַאּפש

 ,מַאק ןוא עטשרע וד ןעװעג ןענעז יז .םורבח:ספמַאק ענערַאפרעדיטשינ ערעװז

 :ַאּפש וד ןופ ץנַאג ןעגנַאגעגסווװרַא ןענעז סָאװ ,וד ןופ ךס ַא .ןוחצנ ןוא ןוא

 רעדָא ןעײר:רענַאזוטרַאּפ יד ןיא ןבעל רעײז ןבעטעגּפָא ןבָאה ןטכַאלש עשונ

 ןוא רָאפ ןצעז ,ןבעל סָאװ וד .ןרעגַאלײעוצַארטנעצנָאק עשיטסורעלטוה וד ןוא

 2וא וד ײרטעג ,םולש ןוא טיהװרפ ,טורשרָאפ רַאפ ףמַאק םעד רעדנעל ערעײז

 .דרע רעשינַאמש רעד ףיוא טפמעקעג ןבָאה ײו עכלעװ ראפ ,ןלַאעד

 סערַאגורב ץלַאנַאוצַאנרעטנוא וד ןוא רעפטעק עשיודו ןופ לױטנָא רעד

 רעקיסירד וד ןוא .גנוטײדַאב עסוורג רָאג ַא טַאהעג קלָאפ רעזודנוא רַאפ טָאה

 ,ןעגנוגלָאפרַאפ עשיטימעסוטנַא ןופ עולַאװכ ַא ךרוד ץפָאריא ךרוד זיא ןרָאו

 ןרָאװעג ווא םווטומעסוטנַא רעד .םוושַאפ ןופ סקוװנָא םעד טװלגַאב טָאה וו

 2עסוטנַא וד .םַארגָארּפ ןשוטסורעלטוה ןופ ןטקנוּפ ץלַארטנעצ וד ןופ רענײא

 םומ ןעמענוצפווא רעקלעפ וד ןטװרגוצ טלָאועג טָאה ערנַאגַאפָארּפ עשיטימ

 וװ סָאװ ,קלָאפ ןשודװ םעד ובגל קיטיולָאּפ:סגנוטַארסווא יוד טױקוטלוגכװלג



 רעלנעל ערעדנַא ןוא .המחלמ רעטצעל רעד תעב טרופעג ןבָאה ןטסורעלטוה

 ךוז טָאה .א .א עינעמור ,ןלווּפ ןוא וװ ,עוצקַאער יוד טשרעהעג טָאה סע וװ

 ףנעל עכלעוֲא ןוא ולופא .ץדנַאנַאּפָארּפ עשיטומעסיטנַא וד טװרּפשרַאפ ךיוא

 ןעגנורופורג עשיטסושַאפ וד ןבָאה ,דנַאלגנע ,עוגלעב ,ךורקנַארפ יװ רעד

 ןסַאמ עשודו וד ןרולָאזוא וצ ודכ .טנעמוגרַא ןשוסוטעסוטנַא ןטומ טרורעפַא

 טלעטשעגרָאפ וו ןעמ טָאה ,טבעלעג ןבָאה װו עכלעװ ןשוװצ ,רעקלעפ וד ןופ

 2לװט ןבָאה ןטנעמוגרַא עקיזָאד וד .םינדחּפ ןוא ןטַארענעגעד ,רעצונסווא סלַא

 סע .ןשטנעמטסקלָאפ ענענַאטשעגקודוצ:רעמ וד ןופ תוחומ וד ןיא ןפָארטעג לָאמ

 :וטנֲא עשודװ סָאװ ,גנוטײדַאב רעשוטולָאּפ רעסיורג ןופ ןעװעג רעבורעד ווא

 ןעװעג ווא ,סָאד .רעדלעפ;טכַאלש עשינַאּפש וד ףווא טפמעקעג ןבָאה ןטסושַאפ

 2ֹומנַא רעד ןגעק טנעמוגרַא רעקודנגוצרעבוא ןטסרעמטמוצ רעד ,רעטסעב רעד

 ןבָאה ןדלעה ערעודנוא וַא ,ןבעגוצ דלַאב ָאד ףרַאד ןעמ .עצעה וי

 פמַאק ערעװו "ב גנורעדנוװַאב ןפורעגסוורַא ײז ןבָאה לָאמלװט ,טפמעקעג טוג

 .ןןטעטולַאנָאוצַאט ערעדנַא ןופ םורכח

 וד ןופ ףמַאק רעד טָאה טלעװ רעצנַאג רעד ןוא ןסָאמ עשידװ וד רַאפ

 ןביוהעג טָאה רע .גנוטײדַאב עסוורג רָאג ַא טָאהעג ןמסודַאגורברעטנוא עשיודוו

 וצ טקעװעג ,טײקיטעט רעשוטסושַאפוטנַא רעװז ןופ ָאװונ םענװמעגלַא םעד

 יצ ןוא טעװעטרַאהרַאפ ,קלָאּפ ןשונַאּפש ןטומ טעטורַאדולָאס וד ןקרַאטשרַאפ

 רעד תעב טרַאװרעד ײז ןבָאה סָאװ ,ןעגנורַאפרעד ןוא ןפמָאק וד וצ טװרדגעג

 וד ,ןרעגַאל:עוצַארטנעצנָאק וד ןוא עדנטכַאמש וד .עוצַאּפוקָא רעשוטסורעלשוה

 ;װטּפָא;רענַאזיטרַאּפ וד ןיא ,סָאטעג וד ןוא ןדנַאטשפווא וד ןוא רעמענלװמנָא

 ןוא ןעגננלװטסָא:רענַאויטרַאּפ וד ןוא רעפמעק עשיודײװ וד ,ןלווּפ ןוא ןעגנול

 :נױלעה יוד ןגיוא ערעײו רַאפ סָאהעג ןבָאה -- ךױרקנַארפ ןוא סיקַאמ וד ןיא

 לופשוװב ַא ײז רַאפ ןעװעג ויא סָאד .רעפמעקיעונַאּפש עשודװ יד ןופ ןטסַאט

 2ןוװטָאב וד סווא טסק ַאװ טרּפ םעד ןוא .םוושַאּפ ןגעק ףמַאק ןטסװרד ןופ

 , .לָאבמוס ַא ןופ הגההמ רעד וצ עו נַאּפש ןיא עונַאפמָאק

 :ולווַמ יד .ןטרעװ ערעדנַא טרווולָאבמיס ךָאנ טָאה עינַאּפמָאק:ןיװטָאב וד

 ןשולוופי ןופ ןסַאמ עשידי יד ןרעדנוזוצּפָא טומַאב ךיז טָאה עוצקַאער עש

 טָאה יז !װ יוזַא טקנוֿפ סעצעה עשוטומעסוטנַא טריזונַאגרָא טָאה וז .קלָאפ

 עשוסורסײװ ,עשונוארקוא וד --- ןטיהרעדנומ עלַאנַאוצַאנ ערעדנַא טגלָאפרַאפ

 יע רַאגו רבו קסוָארבמָאד רעשילוופ רעד ןופ ןטסושַאּפוטנַא וד .עשיװסיל ןוא

 ןלווּפ עײנ סָאה ןרוטנעזערפער ײז זַא ,ןײזמסוװַאב םעד טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 :ונוארקוא וד ןעװרפַאב רַאּפ טפמעקעג ןבָאה ,טבערטשעג ןבָאה יו ןכלעװ וצ
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 -+ ןדװ וד ןופ טכער עכװלג רַאפ ,ןטױהרעדנימ עשוווטיל ,עשוסורסײװ ,עש

 .עונַאּפמַאק-ןיװטָאב רעשודי רעד ןופ ןפַאש סָאד .ןלווּפ ןשוטַארקַאמעד ןוא

 2נעמַאװצ עכעלרעדורב סָאד ,עדַאגירב:יקסװָארבמָאד רעשולווּפ רעד בלַאהרעניא

 קורדסווא ןַא ןעװעג ןענעז -- רעפמעק עשודו ןוא עשולוופ וד ןופ ןבעל

 .ןעגנובערטש עיײנ וד ןופ

 ץױעדנַא ןופ רעדירב ערעײז י'װ ּווזַא טקנופ ,רעפמעק=עונַאּפש עשודײ וד

 ףכַאק ןופ ליפשװב ַא ןעװעג המחלמ:טלעוװ רעטײװצ רעד תעב ןענעז ,רעקלעפ

 ?וטרַאּפ יד ןופ ןעיר עטשרע יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ײז .םוירעלטיה ןגעק

 ליפ ,װָאשטַאטיףלָאװ ףסוו ,טסול ריאמ ,ןוקאפ ןָאעל ,רעגנַאל לעסרַאמ .רענַאז

 ןוא ןלַאפעג ןענעו עהעדנַא ןוא שטַאװושוג המלש ,קורלודעג הנוו ,רעפעפ

 ןדלעה סלַא טרעעג טציא ןרעװ ןוא ך"ײרקנַארּפ ןופ גנוװרּפַאב רעד רַאפ ףמַאק

 עג טָאה םוובנעשריק קעוװעס .גנוגעװַאב?דנַאטשרעדיװ רעשווווצנַארּפ רעד ןופ

 יד ךרוד טריטסערַא .גנו געװַאמײדנַאטשרעדיװ רעשיזווצנַארפ רעד ןוא טפמעק

 טֿפמטעקעג טָאה ָארוּפס קעװו .ץיװשווא ןוא ןעמוקעגמוא רע ווא ןטסורעלטוח

 ןוא .גנתגעװַאב:דנַאמשרעדיװ רעשיויוצנַארפ רעד ןופ ןעװר וד ןוא טשרעוצ

 ןוא עידרַאװג:סקלָאפ רעד ןופ ןעיר וד ןיא טפמעק ,ןלוּפ ןײק רע טמוק 2

 טרעהעג טָאה ןיטרַאק;דימש יעשודנַא .ןטסורעלטוה וד ןגעק ףמַאק ןיא טלַאפ

 ןלַאֿפעג ווא ןוא ָאמעג רעװעשרַאװ ןוא דנַאמשפווא ןופ ןרָאטַאזונַאגרָא וד וצ

 עשודו ײר א .עוטסעב רעשוטסירעלטיה רעד ןגעק ףמַאק ןכװלג טשונ םעד ןיא

 סָאװ ,ײמרַא רעשילווּפ רעטשרע ,רעד ןוא טפמעקעג ןבָאה רעפמעקיעונַאּפכ

 :ַאב רעד ןיא ןעמונעגליטנָא ןבָאה ןוא רנַאברַאפנטַאר ןוא טריזונַאגרָא ךיז טָאה
 .ןלוּפ ןופ גנוײרפ

 אײ

 טפמעק קלָאפ עשינַאּפש סָאד
 ;:ַארפ רעד ןופ ךָאו ןרעטנוא קלָאפ עשונַאּפש סָאד טכַאמש רָאו 2/ ןווש

 1 זוטַאמקיד רעשיטסיק

 ןט"קירעװש עלַא ףיוא טקוקעג טשונ טָאה קלָאפ עשינַאּפש סָאד רעבָא

 ךיז ןרימורג סע וװ ,עיצַארגימע רעד ףיוא זוולב טשונ .טרילוטיּפַאק טשיג

 סָאד טרופ אפוג ץינַאּפש ןיא רָאנ ,סעוצַאוינַאגרָא עשיטַארקָאנעד וד לַאגעל

 עשיררערעטנוא וד .םושוער ןשוטסיקנַארפ ןגעק ףמַאק ןקודנרודוצעד  ַא קלָאפ

 רדסכ ןרעטײרב ןוא .טײקיטעט עװיסנעטנוא ןַא ןעלקוװטנַא סעיצַאזונַאגרָא

 יצבלעװ ,טנָארּפ רעשיטַארקָאמעד ַא ךיו טפַָאש סע .ןסולפניא ץרעװײו סווא
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 רָאנ ,ןפטכושפסקלָאֿפ ערעדנַא ןוא סָאלק;רעפעברַא םעד ווולב טשונ םורַא טמענ

 :ולווטַאק ,טנגוו רעקודנרודוטש ,ץנעגולעשנוא רעד ןופ ןטכוש ערעטױרב ץילַא

 2ָאק יד .עגנַאלַאפ רעד ןופ ןעװר יד ןיא ולופא ןירַא סגנורד ןוא ןזײרק עש

 רוא תורוסו ץלַאגעלמוא ףיוא טוובענפווא קורוצ טָאה מרַאּפ עשיטסונומ

 ,רָארעט ןפווא טקוקעג טשונ ,טװקוטעט עטנשקערַאֿפ .ַא טרופ ןוא עץוצַאזונַא:רָא

 :קֵא ןקודנרוּפנָא רוא ןוא רעדולגטיט וד ףיוא ןלײטרוא;פווט ןוא תוסופה

 םעד ןוא ווא סע .ןטנעדוטס ןוא רעטעברַא ןופ ןקװרטש ךֹוז ןרעמ סע .װוט

 ןופ ףיולרַאפ ןיא ףמַאק םעד ןופ דלוב ַא ןבעג וצ ךעלנעמ טשינ ץוקס ןצרוק

 ץקונוא וצ ןצענערגַאב ךיז רעבורעד ןלעװ רימ .רוטַאטקו דטָאקנַארפ רָאוה 7

 .רָאו עטצעל יד ןופ ןשונעעשעג

 רעד טװטש רוטַאטקוד רעשוטסוקנַארפ רעד ןגעק כא ןופ ץוּפש ןיא

 ץשידלעח יוד ןוװרּפש ןעװר עטשרע ענײז ןוא ;סָאלק;רעטעברַא רעשונַאּפש

 ןופ ק"רטש ַא ןכָארבעגסיוא זוא 1009 לירּפַא 9 םעד .רעבערגנליוק עשירוטסַא

 :לװטנָא ןבָאה םיא ןיא .םושדה יװצ טרעיודעג טָאה רעכלעו ,רעבערגנלווק

 ?רעד בנורוגער יד טָאה ןצנוװָארּפ ירד ןיא .רעטעברַא טנזווט 100 ןעמונעג

 טרופעג ןבָאה ןטסילַאוטקעלעטנוא ןוא ןטנעדוטס  .דנַאטשוצ:סאנסווא טרעלק

 ?װטרַאֿפ װז ןבָאה עכעלטסװג ,עקודנקורטש וד תבוטל עיצקַא;טעטירַאדולַאט ַא

 :ןיול ַא רעבערגנליוק יד ןבעג וצ ןעגנוװצעג ןעװעג זיא גנוריגער וד .טקויד

 .טסערַאפןסַאמ ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןקירטש יד ןופ טַאטלוזער ןוא .גנורעכעה

 :טוורַא לָאמַאכָאנ רעבערגנליוק עשורוטסַא טנזווט 40 ןענעז 1908 ולוו ןוא

 ןופ רעטעברַא יד טפמעקעג ןבכָאה ײז טומ ןעמַאװצ .קורטש ַא ןיא ןטָארטענ

 ?ערגנלווק עשירוטסַא וד ןבָאה 1904 לורּפַא ןוא .סנבורגאװלב ןוא :רעּפפק וד

 יָאפ עשומָאנָאקע וד ןבענ .רעטעברַא;לַאמעמ וד טומ ןעמַאװצ טפמעקעג רעב

 ןוא ןקורטש ףיוא טכער --- עשיטילָאּפ טלעמשעגסוורַא ײו ןבָאה ןעגנורעד

 טסוװַאב וװ .סַאלק:רעטעברַא ןופ ןענײרַאפ עלענָאוסעּפָארּפ ערעדנוזַאב ןפַאש

 ?:װמעג ןוא טריזונַאגרָא ןײז וצ ןעגנוװצעג רעטעברַא עשינַאּפש וד ןענעז

 ןפמַאק יד ןופ טַאטלוזער ןוא .ןטנַאקורבַאּפ יד טיט ןעמַאזוצ ןטַאקודנוס ץמַאו

 םעװנ ַא ןכעלטנפערַאפ וצ ןעגנוװצעג ןעװעג גנורוגער עשיטסיקנַארּפ וד זוא

 2עכעה:ןוול טנעצַארּפ 0 רעמעברַא;ןבורג וד טרעכוורַאפ רע .טוטַאטס-:ןבורג

 ערעגנעל ןוא ,רָאו ירד ןופ ףיולרַאפ ןוא טריזילַאער ןרעװ טעװ עכלעוװ ,גנוד

 ןטסַא ןוֿפ רעבערגנלווק וד טשונ רעכָא ןסונעג טוטַאטס םעװנ ןופ .ןביולרוא

 ;ןרַאב, ןכָאנ ןרופוצניא טרָאד םוא ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער יוד .זירק ןשיר

 .רעבערגנליוק וד "ןקוא



 :ָאוסעפָארּפ ערעדנוזַאב :ןענעז רעטעברַא וד ןופ ןעגנורעדָאפפטּפווה וד

 טערט גנוריגער יד יװ יוזַא .ןקורמש ףיוא טכער ןוא סעיצַאװונַאגרָא עלענ

 2עג וווַא ןקורבַאפ יד ןיא רעטעברַא וד ןפַאש ,סעיצוזָאּפ עריא ןופ ּפָא טשונ

 ףוז ןסולש גנוגעװַאב רעײנ רעד ןיא .סעיסימָאקירעטע ברַא ענעפוו

 ןלופא ןוא רעטעברַא עשיליוטַאק ןוא ןטסילַאוצָאס ךיוא ןטסונומָאק ןבענ ןָא

 ."ןטסיגנַאלַאפ עקנול ענעפורעג וו זַא

 ןוא סעיסימַאק;רעטעברַא וד ןופ רעװטשרָאפ 100 ןבָאה 1000 ץרעמ ןוא-

 :ופַארגָאּפיט ,רעשירטקעלע ,רעשיגרולַאטעמ רעד ןופ ןקורבַאפ רעדירדַאמ וד

 2סנַארט ,קוטסולַאנרושז ןוא ןזעװקנַאב ,עורטסודנוא:ווב ןוא רעשומעכ ,רעש

 :ןבװרש ױז ןכלעװ ןיא ,טסעפינַאמ ַא טכעלטנפערַאפ -- גנוצוה ןוא טרָאּפ

 ןויא ,עינַאפש ןשוטסיולַאטופַאק ןופ ןסַאקודנוס עלעיצופָא וד םפָא ןפרַאװ רימ,

 רַאֿפ ףמַאק ןופ טנעמורטסניא ןײק טשינ ןענעז ײז לײװ ,ןבעל רימ ןכלעװ

 ןַא ןפַאש רַאפ ןפמעק ױו זַא ,ןרעלקרעד ײז ."טכער ערעזדנוא ןקידײטרַאפ

 רַאפ ,טַאנָארשַאּפ ןופ קיגנעהּפָאמוא ווא סָאװ ,"םזילַאקידניס ןשיטנעמיוא,

 ןליצ וד ןליװ יז .טיהיײרפ:טרָאװ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ,ןקורמש ףווא טכער

 :ץברַא רעדירדַאמ וד ןבָאה טסעפינַאמ סעד .ןגעװ עכעלדורפ ףיוא ןכײרגרעד

 ווא סָאד .ןעמענרָאּפ ןוא ןעמענ ערעײז טומ ןבידשעגרעטנוא רעיטשרָאפ:רעט

 ,"ײװַאב ַא ךיוא ןוא ןעגנוגנודַאב עשינַאפש וד ןוא טװקטסױרד ןופ טקַא ןַא

 .גנובעגצעזעג עשוטסושַאפ יד ןכערב וצ טרידיצעד ןענעז רעטעברַא וד זַא

 .ןמַאג געלער קורבַאפ ןופ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1000 רעבָאטקָא גנַאפנָא

 וד ןוא ןטַאגעלעד2רעטעברַא טנוווט 200 ןרָאװעג טםלײװעגסיוא ןענעז סע

 ץרעװז מלעטשעגסיורַא ןבָאה סעוסימָאקײרעטעברַא וד .עונַאפש ץנַאג ןופ ןקורבַאפ

 ןכָאה וז .ןטַאדו דנַאקסגנו רי גער לע צופָא וד רעביאנגעק ןטַאדידנַאק ענעגוא

 ןטַאדידנַאק יד ןבָאה דורדַאמ ןוא .גלָאפרעד ןכעלנײװעגרעסיוא ןַא טכײרגרעד

 ,ןקורבַאפ עסיורג וד ןוא ןעמוטש 909/ ןעמוקַאב טעוסימָאק:רעטעברַא וד ןופ

 עבלעז סָאד .ןעגננמענרעטנוא ענײלק יד ןיא 8000 ןוא עלעטימ יד ןיא 909/

 ערעדנַא ןוא ןוא טיבעג:רעבערגנלווק ןשירוטסַא ןוא ,ָאַאבלוב ,עוליװעס ןוא

 רעד , ;טביירש רעבָאטקָא ןט512 ןופ "דנַאמ על, רעזורַאּפ רעד .סרעטנעצ:רעמעברַא

 ןוא רעקידנעטשלופ ַא ןעװעג ויא "טעוסומָאק} וד ןופ ןשטנעמ וד ןופ ףמוודט

 :רֶא ןעװעג ןענעז ?סעיסימָאק;רעטעברַאע יד וװ ,ןעגנומענרעשנוא עלַא טעמב
 ."םריזינַאג 5

 טשונזוא סע .גנוטודאב עסוורג ַא טָאה רעטעברַא?קורבַאפ וד ןופ ףמַאק רעד

 יד טָאה ,ןטַאגעלעד:רעטעברַא וד ןופ ןלַאװ וד ךָאנ שדוח ַא סָאװ ,לַאפוצ ןיק

 טבעל עונַאּפש .עוטסענמַא ןגעוו ץעזעג ַא =כעלטנפערַאֿפ גנורוגער עשיוטסוקנַארפ



 סָאלקרעטעברַא ןופ ןעיר יד ןוא ,ץיצַאזולַאורטסודניא ןוֿפ סעצַארפ ַא רעבוא

 ןשונַאּפש ןופ ףמַאק םענײמעגלַא ןיא לָאר ןײז טסקַאװ סע .ךוז ןרעסערגרַאפ

 .עוטַארקָאמעד ןוא טװחוװרפ רַאֿפ קלָאֿפ

 .ןטנעדוטס וד רוטַאטקיד רעד ןגעק ףמַאק ַא ןרופ רעטעברַא וד ןבענ

 טםעװ גנורופנָא יד וװ ,סעיצַאזונַאגרָא:ןטנעדװמס עירפ ףווא טכער ןרעדָאפ

 2ךַא רעד ךרוד טמיטשַאב טשינ ןוא רעדולגטימ יד ךרוד טלײװעגסיוא ןרעוו

 ןוא ןריוינרעדָאמ ןופ םַארגָארּפ ַא טעברַאקגסיוא ךיוא ןבָאה ײז .עוצַארטסינומ

 ןעװעג ןענעו שיטסורעטקַארַאכ רָאג .ןזעװ=לוש עשינַאּפש סָאד ןריזוטַארקַאמעד

 2רַאב ןפיוא .1900 ץרעמ ןיא ענַאלעצרַאב ןיא ןעגנוטערטסוורַא;ןטנעדוטס וד

 םוש ןענעז ,ןטנעדוטס טנזווט 18 ןענרעל סע וװ ,טעטוסרעװונוא רענַאלעצ

 םוול .עיצַאזונַאגרָא;ןטנעדוטס רעלעוציפָא רעד ןיא ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ 20

 עדי 2ַאב רָאנ ,טליװעג טשינ רעצוזרָאּפ רעד טרעװ ןטוטַאמס עקוטצוא:ווב יוד

 -- ןטעטלוקַאֿפ 10 ןופ ןטנעדוטס יוד .םוורעטסונומ:סגנודלוב ןכרוד טמוטשי

 1900 ץרעמ ןיא .ןלַאװ יד טרוטַָאקוָאב ןבָאה -- עקידנריטסיוקע 12 ףיוא

 ודכ ,ןעניצוּפַאק וד ןופ רעטסוולק ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןטַאגעלעד 000 ןבכָאה

 2ָנָא ןבָאה ןעגנוטַארַאב וד ןיא ."טעטימָאק/ןטנעדוטס ןעװרפ, ַא ןלײװוצסווא

 ןופ רעיצוזרַָאפ רעקירָא 0 רעד יז ןשיווװצ ,ןרָאסעּפָארּפ יי ר : ןעמו נעגליוו ט

 יד ןופ רענײא ,ָאװלַאק .ַַאיסרַאג ןוא ,ָאובור ,טומי טסנוא:ךַארּפש ןשונָאלַאטַאק

 :ַאב 1809 ןוא זוא סָאװ ,טעטוסרעװונוא רעדירדַאמ ןופ ןרָאסעֿפָארּפ ףנופ

 וד טָאה געט י"יוװצ ןופ ףיולרַאפ ןיא .גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטײז

 2רעד טָאה ענַאלעצרַאב ןופ ףָאשיביצרַא רעד .רעטסוולק םעד טרעגַאלַאב װצולָאּ

 2סיולק ןיא ןעגנורדוצנײרַא ײצילָאּפ רעד ןביולרעד טשונ טעװ רע זַא ,טרעלק

 ןוא רעטסיוולק ןוא ןעגנורדעגנײרַא םײהעג ןיא זוא ןָאפָאלַאק ףָאשוב רעד .רעט

 2רַאַפ ײצילַאּפ יד טָאה םעד ץָארפ .ןןטנעדוטס וד טםומ ןעמַאזוצ ןענופעג ךיו

 .עוצַאטסעפונַאמ רעד ןופ גנורופנָא וד טרומסערַא ןוא רעטסוולק םעד ןעמונ

 ןעגנננישרעד עײנ רָאפ ןעמוק סע זַא ,ןזײװַאב ןשינעעשעג עקיזַאד וד

 :עלמוא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1099 ןיא ןיוש .ןזײרק עשיולווטַאק וד ןיא

 לַאגעלמוא ךיז טָאה 1000 ןיא .ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-ךעלטסורק עקנול עלַאג

 וה ַא טרופורג .עכלעװ ,עינוא עשיטַארקָאמעד-ךעלטסירק יוד טריאוטוטסנָאק

 סוורַא טלעטש יז .ןעגנוריפורג עשולווטַאק עקידנריטסווקע רעירפ ןופ ןיוש

 גָאוסעּפָארּפ ןוא ןעװטרַאּפ עשיטמולָאּפ רַאפ טיהירפ :ןעגנורעדַאפ עקודנגלָאפ

 ,ןועװ-לוש ןופ גנוריזולַאנָאיצַאנ ,ןקנַאב ןופ ץיצַאזילַאנַאוצַאנ ,ןענײרַאֿפ עלענ

 .םרָאפהכולמ ןופ ץנַארפ רעד ןיא םודנערעפערטסקלָאפ



 תודע טגָאז ןוירק עלעוטקעלעטניא יד ןופ סווש ןיא טנעמרעפ ןגעװ

 ?םנפערַאפ 1009 ץרעמ 29 םעד ןבָאה- עלעוטקעלעטנוא 1101 סָאװ ,טקַאפ רעד

 :ָאמ רַאֿפ עיטסענמַא קידנרעדָאפ ,רעפסינומ=ץעיצַאמרָאפנוא םוצ לעּפַא ןַא טכעל

 :רענוא ולופא .ןטײהװרפ עשיטַארקָאמעד ןרופנויא ןוא עטמרוטסערַא עשוטול

 ..ןעגנורעדנע קודנרעדָאפ ,ןטנעמעלע "עקנולע .סיורַא ןטערט עגנַאלַאפ רעד בלַאה

 רעד ןופ געט עטשרע וד טנוזו טרופ סַאלקײרעטעברַא ןופ ןעיר וד ןיא

 ָאק עלַאגעלמוא יוד טײקיטעט עכעלדומרעדמוא ןַא רוטמַאטקוד רעשוטסויקנַארּפ

 ץשוטסולַאיצָאס עלַאגעלמוא ײװצ .קיטעט ךווא ןענעז סע .ומרַאּפ עשוטסונומ

 ַאיצָאס וד ןוא ױטרַאּפרעמפעברַא עשוטסולַאוצָאס עשונַאּפש וד :ןעגנורופורג

 .עונוא עשיטסול

 ןרעװש א רעבוא טבעל רוטַאטקיד עשו טסי קנַארפ וד זַא ,טזוװַאב ץלַא סָאד

 =ץר .וד זוא ןעגנוטערטסוו רַא?טקלָאפ ענעדושרָאפ- ןופ .קורד ןרעטנוא .סוזורק

 נפערַאפ ןוא עיטסענמַא ןַא 1904 ןוא ןרעלקרעד וצ ןעגנוװצעג ןעװעג גנוריג

 -שורפ ןבורשעג ןווש ןבָאה רומ וװ .דוזנעצ יד ןפַאשּפָא ןגעװ ץעזעג ַא ,ןכטר

 לג ַא טכעלטנפערַאפ לָאמַאכָאנ 1900 רעבמשװָאנ ןוא גנורוגערגָאקנַארפ וד טָאה

 וי

 ט:

 ַאב וצ ידכ ,ןמסעשז זוולב רעבָא סָאד ןענעז לײיװרעד .עוטסענמַא ןגעװ ץעז

 .רדסכ .ךוו טרעסערגרַאֿפ ,קורד  סנעמעװ ,גנונומ עכעלטנפ י יד .ןקואור

 ,וטרַאּפ רעשנטסינמָאק רעשינַאפש ועד ןופ / רַאטערקע סגלַארעעג - רעד

 עכעלרעניא וד יונעג טשינ ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ, ;טבװרש ,ָאירַאק ָאגַאוטנַאס

 :עגסיוא וויא סע קרַאטש 'װ ,ןלעטשוצרָאפ ךנז רעװש הוא .,עונַאּפש ןִיָא עגַאל

 7 ,ענו ט"ײװ יװ ,םושזער ןקידנתוטסיזקע םעד ובגל .עיצוזָאּפָא יָד ןסקַאװ

 זיקנַארפ ןופ ןטײקכעלגעמ וד ןיא ןבוולג םעד ןרנולרַאּפ ןבָאה רעגנעה

 ןרוזינַאגרָא ןצ װמרַאּפ עשיטסונומָאק וד טבערטש .ןעטנוגנודַאב יוד ןוא

 עינַאּפש ןוא ןענעפע וצ ודכ ,תוהוכ עלענַאוצוזָאּפָא עלַא ןופ טנָארּפ ןטיירַב א

 :רעגהוב ןופ לטומ ןטימ ךוז קידנצונַאב טשינ ,עוטַארקָאמעד רעה  רַאפ .,געװ ַא

 =ומנַא ץלַא טּומ גָאלַאוד ַא ןדנובוצנָא טיקטװרג רוא טרעלקרעד יז .גירק

 עשיטולָאּפ עמַאזנימעג ַא ןטעברַאוצסיווא ודכ ,ןעגנורופורג עשוטסיקנַאהּפ

 ?מַאזרַאֿפ ַא !טנעמַאלרַאּפ-רָאפ ןומ א ןפַאש ןצ רָאפ טגָאלש יז .גנוקודנעטש'רַאפ

 יד ןענעקרענָא סָאװ ,ןעגנוריטַאש עשוטילָאּפ עלַא ןופ רעװטשרָאפ ןוֿפ גנֹול

 רעד .עיטַארקַאמעה ןופ טסײג ןיא ןעגנורעדנע עשומולָאּפ ןופ טוקודנעװטוונ

 :ָאמעד ַא ףווא לרוג ןײז ןעזמוטשַאב וצ טכער סָאד קלָאפ םעד ןבעג -- ליצ

 ' רןפוא ןשוטַאהק

 ןוא טנַארפײסקלָאפ ןופי גוז ןופ גָאמרָאו ןט590 ןטומ גנַאהנעמַאזוצ- ןוא

 ַץלַא טימ ןעמַאוצ ,רומ .ןשטנוװ ,גורקירעגרוב ןופ ךורבסווא ןוא ץונַאטש
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 גלָאפרעד קלָאפ ןשונַאּפש םעד ,טלעװ רעד רָאג ןיא תוחוכ עשיטַארקָאמעד

 יגעװ ןקיזָאד םעד ףווא

 .רעפמעק=עונַאּפש עשודו וד סעמדיװעג זוא טנַאמַאוד דוד ןופ ךוב סָאד

 רעבורעד ףרַאד ןעמ ,רעפמעק=עינַאּפש רענעזעװעג ןײק טםשונ ווא רָאמווא רעד

 טנַאמַאוד דוד .לַאורעמַאמ ןשיפַארגָאוכָאפיוא ןױײק ןכוז טשינ ךוב םעד ןיא

 נָא גורק ןשיונַאּפש ןופ ךורבסווא םעד טנוז טנעמָאמ ןטשרע ןופ רעבָא טָאה

 .קלָאפ ןשונַאּפש םעד תבוטל עץינַאּפמַאק:טעטירַאהילָאס רעד ןוא ןעמונעגלײמ

 רעפמעקיטיהװרפ עשודי יוד ןנעװ ןטנעמוקָאד טלמַאזעג ןרָאו עגנַאל טָאה רע

 :סווא רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענײא ןעװעג זוא רע ,עינַאּפש ןוא

 ןופ ןוא 1997 ןיא זירַאּפ ןיא ןרענַאיצילימ עשידי יד טעמדיװעג ,גנולעטש

 ."רענַאוצולימ ןשודװ ןופ יזמ, ןקיטרָאד

 2נגװא ןױז ,קרעװ שיפַארגָאנָאמ ַא טשונ זוא טנַאמַאיד דוד ןופ ךוב סָאד

 ןוא ּפָא טפָא רעײװז ךיז טקור רָאטיוא רעד סָאװ ,םעד ןיא טױטשַאב טײקוטרַא

 ,ןפמַאק יד ןגעװ ןלײצרעד ײז .אפוג רעפמעק יוד טרָאװ סָאד טיג ןוא םיז ַא

 2פווא ערעװז ןוא םירבח ערעײז ןגעװ ,ןעמונעגלוטנָא ןבָאה ײז עכלעו ןיא

 םעד בולוצ .ןשינעקנעה ןוא ןשונעטכַארט ,ןעגנובעלרעבוא ערעײז ןגעװ ,ןעוט

 קומװצנוא טגָארט ןוא לַאורעטַאמ ןשוטנעמווא טומ טלופעגנָא ךוב סָאד ןוא

 טײקשוטנעמווא עקיזָאד יד .טנעמוקָאד ןשירָאמסיה א ןופ רעטקַארַאכ םע'ד

 וד ןופ עװּפָאפע רעד וצ רענעײל ןקימניה םעד ןרעטנעענרעד רעכוז טעוװ

 .1920--1980 ןרָאו יד ןיא ץינַאּפש ןוא ןטסושַאפוטנַא עשיודיו

 ןַאמרעל .י





 רבחמ ןופ
 נָא ךוא בָאה ,רענעװל ןופ טנעה וד ןיא רעבוא ןבוג רימ סָאװ ,ךוב סָאד

 ;םעלגעמ ַא טַאהעג ךיא בָאה טײצנשיװצנוא .קורוצ רָאו 19 טימ ןבױרש ןבווהעג

 טשינ טײװ רעבָא זוא עמעט וד .ןלַאורעמַאמ עײװנ טומ סע ןרעבױרַאב וצ טװק

 .ןעגנוטעברַאַאב ןוא ןעגנושרַאֿפ עװנ ךיז ןקוטונ סע .טפעשעגסוונ

 ?טַאוקרעמפווא וד ןגווצעגוצ טָאה 10280--10280 ןופ המחלמ עטשונַאּפש וד

 2ול ֹוד .רעקירָאטסיה ןוא ןטסוצולבוּפ ,רעלטסנוק ,רעטכוד ,רעבײרש ןופ טײק

 טלעטשעג ךוו בָאה ךוא .עכײד א רעײז ןיוש זיא ץגַארּפ רעד ןוא רוטַארעט

 ֹוד ןוֿפ סווש ןיא ןדי יד ןופ לײטנַָא םעד ןרעדלוש וצ עבַאגפווא ןַא רַאָנ

 רָאו ײװצ רעבירַא ןופ ףיולרַאֿפ ןוא ןבָאה סָאװ ,סעדַאגורב ץעלַאנָאוצַאנרעטנוא

 ךָאנ ווא'ס וַא ,טבוולגעג בָאה ךוא .קלָאפ ןשינַאּפש ןופ טײז רעד וװב טפמעקעג

 עלַאװיכרַא ןוא ןעגנושרָאפ וד ,גנולדנַאהּפַא עשיטעטנוס ַא ןבעג וצ ֹורְפ וצ

 2ונעג רעבורעד בָאה ךיא .ןרָאװעג טלקיװטנַא גונעג טשינ ךָאנ ןענעז ןטעברַא

 2װר סָאװ ןױז לָאז סָאװ ,ךוב ַא ןֿפַאש וצ טעברַא ענעדײשַאב יד ךיז ףיוא ןעמ

 עלַאװיכרַא רעמ סָאװ ןצונוצסווא םומַאב ךיז בָאה ךיא .ןטנעמוקָאד ןיא רעכ

 ?מעק עשיונַאמש ענעועװעג טימ ןכערּפשעג ור ַא טרופעגכרודַא ןוא ןלַאורעטַאמ

 םעגילק ַא ווולב טלַאהטנַא ךוב ןײמ זַא ,ןובשח ַא ּפָא רעבָא ךוו בוג ךוא .רעפ

 ןרעװ טלמַאזעגפוונוצ ףרַאד סָאװ ,לַאורעטַאמ ןכױײר ןופ לײט

 לײמ ןטשרע ןיא ;ןפוא ןדנגלַאפ ףיוא טלײטעגרעדנַאנאפ זוא לַאורעטַאמ רעד

 עקיליװײרפ עשידי יד ןופ ןפמַאק וד ןופ דליב ַא ןבעג טװורּפעג רימ ןבָאה

 ןופ טיקומעט ןוא ןבעל ןופ דלוב ַא -- ךשוו וצ ןיא ,ןטנָארּפ ענעדושרַאפ ףיוא

 2ןקלעפַאב רעקימורַא רעד טומ ןעגנווצַאב ,ורּפָא ןופ טיצ רעד ןיא רעפמעק וד

 :ורַאדולַאס וד רימ ןרעדלוש לײט ןטירד ןוא .װ .א .א טײקומעט:רוטלוק ,גנור

 .רעפמעק ןשודי םעד תבוטל ןרָאװעג טלקיװטנַא זוא סָאװ ,טײיקוטעט:טעט

 שטנעמ םעד ךיוא רָאנ ,רעפמעק םעד ווולב טשינ ןוײװ טלָאװעג ןבָאה רימ

 רימ ןבָאה רעבורעד .ןשינעטכַארט ןוא ןעגנובעלרעבוא עכעלרענוא ענײז טימ

 עטנעָאנ ערעײז וצ עקיליװײרפ וד ןופ װורב לשנוב ַא ןבעגעג לױט ןטורד ןיא

 ןופ וירב ןענופעג ךיוא רענעײל רעד טעװ לײט םעד ןוא .סעיוצַאזונַאגרָא ןוא

 .ןרענַאיצילימ יד וצ םובורק

 =ַאד עקוטכוװ עקונװא ןבעגעג רימ ןבָאה ךוב ןופ ןלװט עטצעל וד ןיא

 .ןשינעעשעג וד ןופ ץיונָאלָאנָארכ ַא ןוא ק?ןוװסָאב רעד ןופ ןטנעמוק

 לװטנָא ןשודװ ןופ דלוב קוטױזלַא ןַא ןזײװ וצ טומַאב ךיז רומ ןבָאה םורַא ווזַא

 .גורק:סטיהװרפ ןשונַאפש ןוא
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 ,טײהנעגנַאגרַאפ יוד ןענַאמרעד וצ זיולב טשינ זיא ךוב ןקיזָאד ןופ ליצ רעד

 .םניח ןופ ךוב ַא ןוז ךיוא לָאז סע זַא ,שטנוװ םעד טָאהעג טלָאװ רבחט רעד

 2ֹותֵאר ענעדושרַאפ טימ ךיז טצונַאב ןעמ ןוא סעבמַאב ןעמ' טפרַאװ טניה ךיוא

 רעװו רַאפ רעקלעפ ןופ ףמַאק םעד ןקיטשרעד וצ ודכ ,ןעלטימ-דלַאװעג עטרונ

 ןטנעמָאמ ערעװש ןיא זַא ,ןזיװעג זבָאה עינַאּפש ןוא רעפמעק יוד .טײהװרפ

 ןענעז קולג ןוא טיהירפ זַא ,טסוװעג ןבָאה ײז .ןקור םעד ןגווב טשינ ןעמ ףרַאד

 ,הנתמ סלַא ןבעגעג טשינ ןרעװ ז ,למיה ןופ סָארַא ןלַאפ סָאװ ,ןכַאז טשונ

 2רעקלעפ רַאפ ,עיטַארקָאמעד רַאפ ףמָאק ןיא ,ףמַאק ןיא ןברָאװרעד ןרעװ ײז

 .טפַאשדנייײרפ

 װב גירק ןשינַאּפש ןיא ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס עשידי וד ןופ לײטנָא רעד

 הבובס רעשידײ רעד ןיא תוחוכ עװיסערגָארּפ עלַא ןופ ףליחטומ רעװוטקַא רעד

 רע .ןבעל ןשודװ ןוא דָאזוּפע רעקילעפוצ ,רענעסירעגּפָא ןיק ןעװעג טשונ זוא

 ?עװַאב-רעטעברַא רערענָאוצולָאװער ןרָאו רעקולדנעצ ןופ גנוצעזרָאפ ַא ןעוועג זוא

 :ַאפ ןגעק ןפמַאק עקודרעטײוװ וד רַאפ גנוגערנָא ןַא ןעװעג ךווא זוא רע .גנוג

 :װװצ רעד ןופ טײצ רעד ןיא קורדסווא ןטלוב ַא ןענופעג טָאה סע סָאװ ,םזוש

 .המחלמ:טלעװ רעט

 םפָא טגעלפ דעג לישו רעריפ-רעטעברַא רעשיטסולַאוצָאס רעשיזיוצנַארפ רעד

 .הדורי וצ טּפשמרַאפ זוא ,עטיוט ענײז טסעגרַאפ סָאװ ,קלָאפ ַא זַא ,ןרזחרעביא

 ,רעדלעפ?טבַאלש עשינַאפמש וד ףווא ןלַאפעג ןענעז עכלעוו ,םורובג עשידװ זד

 ?ספמַאק םעד ןקרַאטש ודנוא ןוא ןוא ןבעל רעודנוא ןוא ןױרַא רעדיװ ןפרַאד

 ןפרַאד יז .ןבעגעגקעװַא ןבעל רעײז ןבָאה יז עכלעוו רַאֿפ ,ןלַאעדיא וד רַאֿפ ןליוװ

 טיקיטכערעג ןוא טײהײרפ רַאֿפ רעפמעק -- ןורכז:סקלָאֿפ ןוא ןבעל ןבױײלב

 םעד וצ סָאמ רענײלק ַא ןיא טטָאכ טעװ ךוב סָאד בווא .ךעלברעטשמוא ןבוולב

 .טכירגרעד לוצ ןימ ןבָאה ךיא לעװ ,ןקרוװטומ

 "-וב:שורדװ , גַאלרַאֿפ םעד גנונעקרענַא ןײמ ןקירדסיוא ףוס םוצ ליװ ךוא

 סָאד ןבעגסיורַא םײב טעברַא רעלופוימ רעד רַאפ רעטעברַאטומ עץלַא ענײז ןוא

 2ץנ:כרוד טָאה רעכלעװ ,ןַאמרעל דנורפ ןוא רבח ןױמ טװקרַאבקנַאד ןימ .ךוב

 .המדקה עכעלריפסיוא ןַא ןבורשעגנָא ןוא ןטעברַא;עוצקַאדער וד טרופ

 טנַאמַאיד דוד
 .1900 ,ינוי ,זורַאּפ



 לייט רעטשרע

 ןטנָארּפ עשינַאּפש יד ףיוא





 דעד ןופ טנַאדטעמַאק רעטעּפש) קני ט  ,טָארגװ וו - ,וקצעו װָאנפַארק --- עקילי וו יו ר ץשידװ וד :(םקנול ןופ) ײר רעטשרע רעד ןוא .ץולומ:סקלָאפ רעד ןופ ןעװד יד ןוא ץנָאלעצרַאב ןוא ץדַאוּפמולָא:טרָאּפס רעד ןוא רעמענלװטנָא עפורג ַא
 6 (עינַאּפמַָאק:ןוװטָאב
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 ןביוהעגנא ךיז סע טאה ױזַא

 ,סטלע .ט ,"עסערפ עײנ, רעזירַאּפ רעד ןֹופ רעטעברַאטיט רעד

 ;נעמַאזֹוצ ןיא ענַאלעצרַאב ןיא 1080 ילוי ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעו

 ףיוא םבײרשַאב ,עדַאיּפמילַא;טרַאּפס רעלַאנַאיצַאגרעטניא רעד טימ גנַאה

 :עינַאּפש ןיא גירק:רענריב ןֹופ בײהנַא םעד ןפוא ןקידננלַאפ ַא

 רעד טײגרַאפ ,ןו::םורד רעטײה רעד ןופ רעטילגעגנַא ,רערעװש ַא,

 .1096 יִלֹוי ןט:18 ןופ גָאט

 ;װװ ןיא רעגעמ :ןַאלגרָאז ןוא קישיור ןעגעז ענַאלעצרַאב ןיא ןסַאנ יד

 ןיא ,קידרעמוז ,טכײל -- ןעירפ ;סעקרַאנירַאמ יד ןָא ,רעדמעה עס

 ,"םעקבָאינ, עטריסקיפרַאפ ןֹוא ןרוזירפ עקיצנַאלג טימ ,ןרילָאק עלעה

 עטגירגַאב עטײרב יד רעכיא ןרירעמיש ,קעװַא לניּפש ןופ יו ,עשירפ

 .?סַאלבמַאד ,

 עקישיר רַאמ רעילַאּפש ַא טכַאמ ןרָאוטַארט יד ףיוא םלוע רעד

 רעד ֹוצ טסעג ןֹוא רעלטרָאּפס עשידנעלסיוא יד ןעגנערב סָאװ ,ןרַאקָאטיױא

 ךרֹוד ךיז ןסייר ןרַאקָאטיױוא יד .עדַאיּפמילַא:טרַאּפס רעלַאנַאיצַאנרעטניא

 עטלײבעג טימ טרעפטנע ןומח רעד .ןפורסיוא עקידיירט ןוא גנאזעג םימ

 ןיא ןעײרשעגסיוא ןרעיוא יד ןיא ןעגנילק געװ ןצנַאג ןפיוא .ןטסיופ

 "!עּפעשטאוא !עּפעשטאוא , :תולוק רעטנזיוט ןופ ךַארּפש רעדמערפ ַא

 ?אמרעה ןָאינוא , :רעטרעװ יד ןופ ןעגנַאלק יירד עטשרע יד ןענעז סָאד

 ןיא סָאד -- (!רעירָאטעלַארּפ רעדירב ,טייהנייא) "סַאירַאטעלַארּפ טאנ
 :סַא רעד ןופ יירשעג סָאד ,רעבערגנליוק עשירוטסַא יד ןופ יירשעג סָאד

 2ַאפקָא ןיא טולב ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןזיא סָאװ ,עגומַאק רעשירוט

 .רַאי 1094 רעב

 :עג א םֶלֹוע ןקידבוט2םוי ןוא ןקידלבוי םעד ןשיװצ ןעמ טליפ רָאד

 2עגנָא ךיז טניפעג וו:ץעגרע ןַא ,ןָא טגָאז סָאװ ,טייקיאורמוא עסיוװ

 ..ןסיײרפיױא טונימ עדעי ןַאק סָאװ ,רעװלוּפ טלמַאז

 ןרַאװעג ןסָאשרעד קירוצ געט עכעלטע טימ זיא ַאלעטַאס ַאװלַאק

 .רירדַאמס רעטניה ןענופעג ןעמ טָאה רעּפרעק ןייז



 סנַאפלַא ןופ רעטסינימ:סנַאניפ רענעזעװעג רעד ,ָאלעטַאס ָאװלַאק

 ;בָאר ליכ טיאוזעי םעד ןופ טרָא ןפיוא ןעמוװשעגסױורַא זיא ,10:18 םעד

 תוחוכ ערעטצניפ עלַא טלמַאזעג ךיז ןבָאה ָאלעטַאס ָאװלַאק םורַא .סעל

 ,ךריק יד ,םיצירּפ עסיורג יד ,ןטסיגנַאלַאפ יד ,ןשסיפרַאק יד :דנַאל ןופ

 רעד ןופ ןריציפַא ערענַאיצקַאער עלַא ןֹוא לַאטיּפַאק;סױרג ןופ ?ײש ַא

 .ײמרַא

 ןופ גיז םעד טניז ,ח .ד ,ראורבעפ ןיא ןלַאװ:טנעמַאלדַאּפ יד טניז

 ;רָארעט ןוא ןטַאטנעטַא טרזחעגרעביא רדסכ ךיז ןכָאה ,טנָארפ:סקלָאפ

 :רַאפ ןיא גָאט ןדעי .ןעײטרַאּפ;סקלַאפ יד ןופ רעײטשרָאפ יד ףיוא ןטקַא

 ,טסינומָאק ַא ןגרָאמ ,רענַאקילבוּפער ַא טנײה :רערעדנַא ןַא ןדנוווש

 .װ .א .א טסילַאיצַאס ַא

 ענייז סָאװ ,רעפטנע סלַא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ָאלעטַאס ָאװלַאק
 2רַאװנ , רעד ןֹופ ריציפָא ןשיטסילַאיצַאס ַא טעדרָאמרעד ןבָאה ןשטנעמ

 געט רַאּפ ַא םימ (ײצילַאּפ:םערוטש עשינַאקילבוּפער) "?ַאטלַאסַא ַאיד
 .רעירפ

 רעקידבוש:םוי רעד טָא ןיא טרָאד ןוא ָאד ןופ סױרַא טקוק ורמוא

 .ענָאלעצרַאב

 ןבָאה ןלַאטרַאװק עכייר יד ײברַאפ ןענעז ןרַאקָאטױא ערעזדנוא ןעוו

 יד ןרזחרעביא ןביוהעגנָא רעטפָא ןענָאקלַאב ןוא רעטצנעפ יד ןופ ךיז
 .ןריצָאװַארּפ ןוא ןצייר טלַאװעג ןטלָאװ ייז יװ ,ןסורג עשימיור

 .ןּפמָאל;זַאג עסייוו יד ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ַאינַאּפסע'ד ץַאלּפ ןפיוא
 ;רעד ֹוצ טָאה סָאװ ,גרַאב רעד ,קױשזַאטנָאמ גרַאב רעד .טלקניפ ץלַא/

 ;רַאפןדײי ןופ טייצ רעד ןיא סנפיוהרעטייש ,סעיציזיוװקניא ןגעװ ןקייצ
 :נָאפ עקיטכעמ ןוא סענַאטלַאןעמולב טימ ןענַאד ןופ טריפ ,ןעגנוגלָאפ

 ךיז טניפעג ויסַאמ ןקיזלעפ ןייז ףיוא ,ןביוא ץנַאנ ;ןביוא ןזיב ןענַאט

 .ןיירַא םי ןיא טקוק סָאװ ,הסיפת:טּפױה יד -- סָאלש רעטלַא זַא

 ןעמ טלגרָאג סַאג ןטימניא סעלעטש:קנירט עקיטכיל ,עגנַאל ייב
 :ַאּפ רעדָא ןענירטיצ טשימ ּפָא ךיז טשירפ ןעמ ןוא ךעלשעלפ:ןטומרעװ

 .טפַאז:ןצנַארעמ

 םעד ,ַאלעלַארַאּפ ףיוא .עקידנריצַאּפש טימס ?ופ ןיא אלבמאר יד

 סַאג ןטימניא ךעלשיט ןעייטש ,סרעטַאעט ןוא ןטערַאבַאק ןופ רעטנעצ

 ןוא "סעלבָאדַאסַאּפ, ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא ךיז ןגיו ךעלרָאּפ ןוא

 | ..ןצרַאה ןפיוא קירעיורט ןכַאמ סָאװ ,סָאגנַאט עשינַאּפש
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 רעשיטסינומָאק רעד ןֹופ לַאקַאפ םענעדײשַאב םעד ןיא ...רעבָא

 עצנאג ַא ןיוש ןכַאװ יד ךיז ןשיוט ,לאבאזידנעמ עילַאק ףיוא ,ײטרַאּפ

 סָאד .טכַאנ ןֹוא גָאט לַאקָאל רעיז ןטיה רעטעברַא עטנּפָאװַאב .ךָאװ

 עשיטסישַאפיטנַא יד ןֹופ ןלַאקָאל ערעדנַא עלַא ןיא ןָאטעג טרעװ עבלעז
 ַאידרַאװג, רעד ןופ סעמרַאזַאק יד ייב .ןטַאקידניס ןוא סעיצַאזינַאגרַא

 .גנוטיײרגוצ רעלופ ןיא ןטסידרַאװג יד ןריפ יד רַאפ ןעייטש "ַאטלַאסַא

 רענײק רעבָא ,שנורגרעטניה ןיא טקורעגנײרַא םיימש רעוװעגנישַאמ טָאד

 עגָאלעצרַאב ןיא .םעד ףױא טכַא ןײק טשינ טגײל רעײגכרוד יד ןופ

 .זַאלגרַאז ַא ,סכעליירפ ַא --- ןבעל ַא ןָא םיג

 :ַאּפ ןופ תונכש רעטנעָאנ ןיא ךיז םניפעג סָאװ ,גנוגיוװ ןיימ ןיא

 קיזומ:זַאשזד רעד ןופ רענעט ענעסירעגּפַא רימ וצ ןעיינרעד ,אלעלַאר

 רענַאלעצרַאב יד ןופ סעמיטשנןַארּפַאס:ַאצעמ יד ןופ ןכַאל סָאד ןוא
 2םֹורַא עגנַאל סָאד ,ץיה עכעלקערש יד ,עזײר העש 18 יד .ךעלדיימ

 טימ .טרעטַאמעגסיוא ךעלקערש ךימ טָאה ןסַאג יד רעביא ךיז ןּפעלש

 לטעב ןיימ ףיוא רעדימ ַא ךיז ךיא ףרַאװ ןליפעג עטשימעג לופ ץרַאה ַא

 .ףַאלש ןרעװש ַא ןיא ןײרַא לָאפ ןוא

 געט עסייה ןעמוק סע ...ןוא

 ףַאלש ןופ טקעװענפיוא לָאמַאטימ ךימ טָאה יירעסיש עקידאהומ א

 .םיֹורַא םעב ןופ טפראו סע .ךיז טלסיײרט ןיֹוה סָאד ,ןרעטיצ ןביוש יד

 .טכאניב 2 ןיא סע .רעטצנעפ םוצ ֹוצ ןיב ךיא

 לָאמַא ןוא טגעָאנ רעייז ,טנעָאנ לָאמַא ןעמוקעגוצ ןיא יירעסיש יד

 ןדיינש ןסָאש:רעװלָאװער ןוא :ןסקיב ןופ ןצילב עטיור .טרעמייוװרעד רךיז

 ץֶלַא טרעװ ירעסיש יד .רעשצנעפ ןימ רעטניה שינרעטצניפ יד ךרוד

 ריר רעדעי ןוא טגנערטשעגנָא ןענעז ןוורענ יד .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 טניװ רעדָא ןּפלַאז יד ןופ ,קורד:טפול ןופ טמוק סָאװ ,ריט רעד ןופ
 .דחּפ ַא ןָא ןפרַאװ

 יד יב .ןרָאװעג רעליטש יירעסיש יד ןיא גָאפ ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 טימ רעטעברַא טגיײלעגסיױוא ןעגעז ,ןרעיומ יד רעטניה ,ןסַאג יד ןופ ןגָאר

 ךיז ןעײרד ערעדנַא .טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער ןוא ןקילב עקידנרעיוק
 ?ָאטסיּפ יד שימ קידנכָאפ ןגיוא ענעפָאלשעגסױא טשינ עדליוװ םימ םורַא
 ;יב ןזָאלרַאפ טוורּפעג טָאה רעטשילימ סָאד ןַא ,ריז סיוורעד ךיא .ןטעל
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 ;מגַאיצנַאדנעמַאק , יד ,?ַאינַאטיּפַאק , יד ךיוא יװ ,סעמרַאזַאק יד טכַאנ
 ;אפ ןוא ןריציפָא טימ לופ ןעועג ןענעז סָאװ ,י?אנאוד , יד ןוא "רַאשיל
 ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא ערעײז יטיהעג ןבָאה סָאװ ,רעטעכרַא יד .ןטסיגנַאל
 באראק , ןֹוא ןטסידרַאװג טימ ןעמַאזוצ ןוא טסוװרעד סגטײצַאב ךיז
 ;םיוא יד ןופ שרַאמסױרַא םעד ןטלַאהנײא קעװַא ייז ןענעז "?סַארעיג
 דנאטשרעדיװ ןטרידיצעד ןטשרע ןפיוא ךיז קידנפערטנָא .רעלדנעטש
 יד ןיא טרידַאקירַאברַאפ ןוא ןניוצעגקירוצ רעלדנעטשפיוא יד ךיז ןבָאה
 .סעדייבעג עטנָאמרעד

 ןיא .טקידײלעגּפַא ןענעז ןסַאג יד .רעמיצ ןיימ ןופ ּפָארַא ןיב ךיא
 ןשמנעמ ענלצנייא .יירעקיש ַא ןָא טלַאה טרָאּפ ןופ דעלסעג עקימורַא יד
 פכיט סיײװ ַא טימ קירנכַָאפ ,טגעװ יד ייב עטעשזדנָאלברַאפ יװ ךיז ןרַאש
 םנעה ענעביוהעגפיוא יד ןשיװצ

 :עגנָא ךיז ךיא בָאה אלעלַארַאּפ םֹורַא ךעלסעג יד ןופ םענייא ןיא
 עטקעדעגּפַא רעקיטש .עּפורג רעטנּפָאװַאב רעטשרע רעד ףיױא ןסיוטש
 ןוא ַאד ,ךעלבײל:טרַאּפכ עטליוהעגסיוא ןופ טקוקעגסױרַא ןבָאה רעבייל
 ןיא רעמינּפ יד ןופ .ןגיוא עדליו עטציהעצ ןוא ּפעק עטרעביושעצ טרָאד
 סע ןוא טרעּפמַאעג ,טציהעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .סיײװש רעד ןעגורעג
 תֿפגנירעגמורַא .ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא טסיש סע ןַא ,טכודעג ךיז טָאה
 :עיצינומַא טימ ןעמלעה ענרעזייא ןיא רענלעז עכעלטע ןענַאטשעג ןענעז
 ;עגסיוא סָאה רעליוויצ א .עליוויצ יד טימ טרעּפמַאעג ריז ןֹוא ןעלטרַאג
 םיא לָאז רע טרעדָאפעג ןוא רענלעז יד ןֹופ םענייא וצ סקיב ןיז ןגיוצ
 טֹוװרּפעג סעּפע טָאה רענלעז רעד .םלעה ןטימ עיצינומַא ןייז ןבעגּפַא
 ,טרילוקיטסעשז ןֹוא טדערעג סעּפע ןבָאה רענלעז עקירעביא יד .ןעלמַאטש
 ףוס:92:ףוס טָאה רע .טנשקערַאפ ןייז וצ טשינ ןטַאר םיא ןטלָאװ יײז יװ
 .עבלעז סָאד ןָאטעג עקירעביא יד ןבָאה םיא ךָאנ ,ןבעגעגכָאנ

 יא קיליויירפ זיא סָאװ ,רענלעז עּפורג עטשרע יד ןעװעג זיא סָאד
 ןבָאה ןשסיכרַאגַא יד רעבָא .קלָאפ ןופ טײז רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעב
 .טנפָאװטנַא ייז ןוא עקיליוויירפ יד וצ וליפא יורטוצ ןיק טַאהעג טשינ
 פביט ןסײװ ןטימ רענערילרַאפ בלַאה ַא ?מֹוט ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 זיא סָאד .טקרעמַאב ךימ טָאה עליוויצ יד ןופ רענייא זיב ,טגַאה רעד ןיא
 קירעזיה ןֹוא םינּפ טנערברַאפ ַא טימ 17 רָאי ַא ןופ רוחב ַא ןעװעג
 ;גערעגפיוא ןַא ןוא רעװלָאװער םעד רימ וצ ןגיוצעגסיוא טָאה רע .לוק
 טָאה סָאװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג בָאה ךיא ןעװ .ןגירשעגסיוא םעּפע רעט
 וצ רע ןיא ,טדער רע סָאװ ,טשינ ײטשרַאפ ךיא זַא ,ןגָאז טפרַאדעג
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 :ימ ןכוזַאב ןבױהעגנָא -- טסורב ןיימ ייב רעװלַאװער ןטימ ןוא רימ וצ

 ;לָאװער םעד טזָאלעגּפָא רע טָאה קידנעניפעג טשיג טשינרָאג .ןשַאט ענ

 בָאה ךיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד .ןדער סעּפע רימ וצ ןביוהעגנָא ןוא רעוו

 םָאד .*ַאטסישַאפיטנא , ןעוועג ןיא ,שינַאּפש ףיוא ןרעפשנע םנעקעג םיא

 בָאה ךיא ןעװ .לָאמ ?פיו טשינ ןײלַא סייו'כ ,טרזחעגרעביא ךיא בָאה

 :ןגירשענסיוא קידנגערפ רע טָאה ,ןכײצ:עדַאיּפמילַא םעד ןזיועג םיא

 :ורנ ןיז ןופ ןטימניא ןגױצעגנײרַא ךיילג ךימ ןוא -- ?!?אדאראמאק,

 .ןעמַאזוצ ןעינ רימ -- עּפ

 ןגיל ,ןעקנַארפעג ןופ עקדוב רענרעצליה ַא םורַא ,ץַאלּפ ןטימניא

 פיקליטש יד טרעװ םייצ וצ טםייצ ןופ .רעפַא ןסיש ןוא עליוויצ עכעלטע

 ?עגנישַאמ ןופ ירעלערטפ ַא טימ ןסירעגרעביא ןסַאג עטזַאלרַאפ יד ןופ

 טלאפ ןעמ .טמוק סע ןענַאװנופ ןרישגעירַא וצ ךיז רעװש זיא סע .רעוו

 :ָאפ רדסכ ןעמ טייג ױזַא .טפיול ןעמ .ףיֹוא ךיז טבייה ןעמ .דרע רעד ֹוצ

 .ןטיײװצ םוצ בלעוועג:לקניוו ןייא ןופ סיור

 סָאד סָאװ טשינ טסײװ רענײק ,ףײפ רעפרַאש ַא ךיז טרעה סע
 טשינ -- "אריש ַאנ, :טירש רעטייװצ ַא ,ןסיש טסייה רענייא .טײדַאב

 טשינ טסײװ ןעמ ,רעהַא ןוא ןיהַא ןעמ טפיול ץַאלּפ ןטימ ןופ .ןסיש

 .רַאפ טמוק ָאד סָאװ

 ךיז טזײװַאב ,טרַאּפ ןופ טריפ סָאװ ,רַאװלוב ןופ רַאוטַארט ןפיוא

 טגעה יד ,רעדמעה עזיולב יד ןיא ,ןרידנומ ןַא רענלעז עּפורג ַא גנילצולּפ

 ךיז ןפיול עלַא "!ארימ ָאנ ,סַאדאראמַאק , :ןעיירש ןוא ךייה רעד ןיא

 טיײײז רעטײװצ רעד ןופ .ןשוק ייֵז טימ םורַא ךיז טּפַאכ ןעמ ןוא ןעמַאזוצ

 טגיר טנַאה רעקידנעגנעהכָאנ ןיז ןופ ,שטנעמ ַא ןפיל וצ טמוק סאג

 :עגכרוד ַא טימ רוחב ןגנוי ַא ןעמוגענוצ ןעמ טָאה געװ ןטימ ןֹופ .טולב

 2וצ ןוא רעיױט ַא ןבענ טגײלעגקעװַא םיא טָאה ןעמ .טמורב רענעסַאש

 .קעד ַא טימ טקעדענ

 ץלַא, ,ןָאלַאק ץַאלּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טמוק ןעמ רעטנעענ סָאװ

 .םרעּפרעק עטיֹוס ףיוא ןָא ךיז ןעמ טסיוטש רעטפָא

 ןיא ןַאס א טפיל סָאג ןטימניא .ןרָאװעג רעליטש ןיא יירעסיש יד

 רעד טימ טעכַאפ רע .טולב טניר ןרעטש ןייז ןופ ,?ב3ײ5 שיטעלטַא ןַא

 :עג ןיא ?ַאינַאטיּפַאק , יד זַא ,ןָא רע טגַאז סָאד -- טפול רעד ןיא סקיב

 :יא .קיצרַאה םיא טימ םורַא ךיז טּפַאכ רעגייא רעדעי .ןרָאװעג ןעמונ
 ןדנוברַאפ ?ײװרעד םיא ןוא ?כיפ קידורב ַא טּפעלשעגסױרַא טָאה רענ

00 



 קַאב רעד רעביא טפירט ןוא ?כיט סָאד ךרודַא טצענ טולב סָאד .דנוװ יד

 ףױרַא טסורב רעד ףיוא

 .קָאטשניב ַא ןיא יװ טשיור ףױה:עמרַאזַאק ןקיטנַאקריפ ןסיורג ןיא

 עטריטסערַא יד ןבעגסױרַא ייז לָאז ןעמ ,ןרעדָאפ ןוא ךיז ןציה עליוויצ
 2רַאװג , ןופ ףייר רעטכידעג ַא טימ ןעמונעגמורַא ,ףיוה ןטימניא .ןריציפַא

 עטעליּפשעצ טימ טנּפָאװטנַא ןריציפַא יד ןעיטש -- "אטלאסא ַאיד

 .ןקילב ענעקָארשעצ ןוא ּפעק עמוטש עקידנעגנעהּפָארַא ,ןרידנומ
 ;לעז ענעָאטעגסױא:בלַאה םורַא ךיז ןעיירד סעמרַאזַאק עגנַאל יד ןיא

 ףיוא ךיז ןעלקַאש ןוא ןעניײװ ייז ןופ ךס  ַא .רוכיש:פיומ ןענעז עֶלַא .רענ

 סע סָאװ ,טשינרָאג ןסײװ ןוא ךעלטעב יד ףיוא ןציז ערעדנַא .םיפ יד

 ,ײז טימ ריז טוט
 ןבָאה יז טניז --- רימ ןעמ טלייצרעד -- ןָא טכַאנײב ןטכענ ןֹופ ---

 ןרעי רַאפ .ןעקנירט וצ רדסכ ןבעגעג ייז ןעמ טָאה ןגיוצעגקירוצ ךיִז
 ?םערג רעד .ןסָאשרעד ךײלג ןעמ טָאה טײקמַאזכרָאהעג טשינ ןֹופ לַאפ

 עצנאנ ןוא עכלַאה ,עיליטסַאק:טלַא ןֹופ םירעיוּפ ןענעז יײז ןופ ?ייפ רעט

 ירד ןענופעג ןעמ טָאה ףיוה ןסיורג ןופ ?קניוו ַא ןיא .ןטעבַאפלַאנַא
 2ַאפ יד ךרוד ןרָאװעג טרישוקעזקע ןענעז סָאװ ,רענעמ ןופ סרעּפרעק

 .ןריציפַא עשיטסיש

 .ןפמַאק עטרעטיברַאפ רָאפ ךָאנ ןעמוק ָאיצַאלַאּפ עד ַאצַאלּפ ףיוא
 ;עגסױרַא ןבָאה ייז :לציּפש ערטיכ ַא טצונעגסיוא ָאד ןבָאה ןטסישַאפ

 ןבָאה ,זיוה םוצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה ןעמ ןעװ .ןָאפ עסייוו ַא ןעגנָאה

 .ירעסיש ַא טנפעעג ײז
 ?ינומַא ןסירעגפיוא טָאה ןעמ :טרעסעברַאפ ךיז טָאה רעװעג טימ

 :ַאב ֹוצ ןפלָאהענוצ ןבָאה סעיציזַאּפ ענעמונרַאפ יינ יד .ןטפעשעג:עיצ

 , .רעטנזיופ עיינ ןענעּפָאװ
 ןקעטשסיױרַא ןביױהעגנָא גנורעקלעפַאב עליויצ יד טָאה טכַאנרַאפ

 ןגיולפעג ןענעז סָאװ ,סָאטױא עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע .ּפעק יד

 ןבָאה ןטסידרַאװג טיס טשימעגסיוא רעטעברַא ןוא טָאטש רעד רעביא

 טָאה גנורעקלעפאב עליוויצ יד .סעפול ערעײז טקעטשענפיורַא ןטלַאהעג

 לָאז, :ןעײרשעג טימ ןוא סעיצַאװַא עשימרוטש טימ ןעמונעגפיוא יז
 2ָאק עטנפָאװַאב ןענעז טשימעגסיוא ךעלרעדירב "!קילבוּפער יד ןבעל

 ךיז טָאה ןעמ .ןטסיכרַאנגַא ןוא רענַאקילבוּפער ,ןטסילַאיצָאס ,ןטסינומ
 :ןָאפעלעט רעד טימ ?ןָאלָאק , ?עטַאה רעד .ןטכַאלש עסיורג וצ םיירגעג

 ןסַאג ערעטצניפ יד ןיא .טנעה יד ןיא יז ייב ןעװעג ךָאנ זיא עלַארטנעצ
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 ןיײיק ןעװעג טשינ זיא סע .טריטוקסיד סייה ןוא ךעלדער זענַאטשעג ןענעז
 ןרעװ ןיוש דנַאטשפיוא רעד סעװ גָאט ןקידנצנעלג םעד רךַאנ זַא ,?פייווצ

 .טקירדרעטנוא

 סָאד ,עטנרעטשעגסיוא ןַא ענַאלעצרַאב רעביא ןגעלעג ןיא טכַאנ יד

 :ענ טָאה ןָאלב רעדעי .המיא ךיז טימ טכַארבעג טָאה לטניוו:םי עטרַאצ

 טָאה שינרעטצניפ רעד ךרוד .טימַאניד טימ ,םיירפיוא טימ טקעמש

 .ןפָאלעגײברַאפ לענש ןיא ָאטיוא ןַא -- רָאטקעלפער ַא ןכַאטשעגכרוד

 ןיא רשפא --- ןָאט וצ סָאװ טסוװעג טשינ ןוא ןענַאטשעג ןענעז ןשטנעמ
 :לימש יד טרעװ רעדיװ ןוא ליטש רעדיוװ טרעוװ דלַאב ...אנוש םענופ סע

 ךיוא ןיש טרעה ןעמ ,ירעסיש רעטכידעג ַא ןופ ןסירעגרעביא םייק

 .טצעזעגרָאפ טרעװ טרעצנַאק:טכַאנ רעטײװצ רעד .סָאש:ןפַאמרַאה ַא

 ןענעז ןטסישַאפ יד .דנַאטשפיױא ןופ גָאמ רעטיײװצ  ,ילוי רעפ0

 :ַאב יד ףיוא סיוא ךיז ןטלַאהַאב ,סעּפורג עניילק ןיא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ

 .ּפָארַא ןסיש ןֹוא רעכעד רענָאלעצרַאב עקיטרַאעפַארעט ,עמעווק

 .ןסַאג עטסטבעלַאב ןוא עטסטלע יד וצ טרעהעג סַאגנַאלבַאּפ:ןַאס יד
 :רעדיײנש ןופ ןעניזאגַאמ עשידיײ לָאצ עסיורג ַא ךיוא ךיִז טניפעג ָאד

 2רַאװק ןשיזעניכ ןטסוװאב םוצ טירט עכעלפע זיא ןענַאד ןופ .עיצקעפנַאק

 ןופ סָאנ ןיא גגַאגנײרַא םייב .ענַאלעצרַאב ןופ םנורגּפַא םעד -- לַָאט

 עטלא ןַא גָאט ןטײװצ םעד ןיוש ךיז טעילַאמס ,טײז:ַאלעלַארַאפ רעד

 :עגפיוא ןענעז ?סענ ןדעי ײב .ןעמונעצ זיא קורב רעצנַאג רעד .ךריק
 סעפול עטקערטשעגסיוא טימ רעטעברַא עטנפָאװַאב .ןדַאקירַאב טלעטש

 ןעמ ,ננולצולּפ .רעכעד ןוא רעטצנעפ יד וצ ןקוק ןוא םֹורֲא ךיז ןעיירד

 :ע- עכעלטע ץענרע ןופ ּפָארַא םיש ַא דיז ןבינ ,ןענַאװנופ טשינ טסייװ

 .לימש רעטייוו ...ןוא ןסָאש:רעװלָאװ

 .ָאלבַאפַאס ףיוא ךעלסעג יד ןופ ענייא ןיא סַאג:לאבאזידנעמ יד

 עטנפַאװַאב ןופ גנַארדעג רעכעלקערש ַא טשרעה ?סעג םעניילק םעד ןיא
 2ַאס .ץייירק ןטיור ןופ לָאטיּפש ַא ךיז טניפעג ָאד .סָאטיוא ןֹוא ןשטנעמ

 :נערב ?מוט טימ ןרָאפ ןוא עטעדנוװרַאפ רדסכ ןעגנערב סָאטױא:ןרַאטינ

 .ערעדנַא ןעג

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק רעד ןופ לַאקָאל םייב ,רעביאנגעקטנַא

 ןָא ,רעדײײלק ענעדישרַאפ ןיא ןשטנעמ :גנוגעװַאב עקידרדסכ ַא טשרזוה
 ;1פַאװַאב ַא טייטש רעיוט םייב .ןעמוק ןוא ןעיײנ ,ןסקיב טימ ןֹוא ןסקיג
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 ןריפ סָאװ ,ןגיטש יד .ןירַא ליװ סָאװ ,ןדעי טרילָארטנַאק ןוא ךַאװ עמ

 -- סײװש ןופ עסַאנ ןשטנעמ טימ טקַאּפעגנַא ןענעז ,קָאטש ןטשרע םוצ

 ךיוא ךיא ןעקרעד ןשטנעמ יד ןשיװצ .ןגירקוצכרוד ךיז ךעלגעממוא

 :עברַא;רעדײנש רעשידײ רעד ,היעש רבח רעד ןיא טָא .רעמינּפ עשידיי

 .למֹוט ןיא ןיוש טגנילק ןושל:עמַאמ רעזדגוא ןוא עקַארק ןופ רעמ

 עכעלטע ןגעװ תודע ןגָאז ןניוא עטיור יד טימ םינּפ ענעסקַאװ סָאד

 סקֹוװ ןקירעדינ ןײז טכַאמ ןעזסיוא רעקיזָאד רעד .ןפָאלְש טשינ טכענ

 ןיוש זיא רע זַא ,טשינ ךיז טביײלג ,ןָא םיא טקוק ןעמ ןעװ .רענעלק ךָאנ

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןיוש זיא רע זַא ,ןלױּפ ןיא ןסעזעג הסיפת ןיא רָאי 9

 :ַאריּפסנַאק רֹועיִש ַא ןָא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ,רעדנעל עכעלטע ןופ

 ןבעגּפָא ןֹוא ןלַאזקָאװ ןוא ןסַאג ףיוא ךיז ןרעגלַאװ ןופ ,םכענ עוויט

 .ןעגנוציז ןֹוא ןעגנולמאזרַאפ ףיוא טכענ

 ענַאלעצרַאב ןיא זַא ,רוװעג רעװ ןֹוא םיא טימ ךיז דערעצ ךיא

 .תושפנ טרעדנוה עכעלטע טליוצ סָאװ ,בושי רעשידיי ַא טציא ךיז טניפעג

 סלַא עיגלעב ןֹוא ךיײרקנַארפ ןופ טרעדנַאװענסױא טָאה ליפ רעסיורג ַא

 טַאהעג ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנוגלַאפרַאפ ןוא ןזײװסיױא ןופ טַאטל?וזער
 ןוא סיזירק ןופ םייצ רעד ןיא רעפעברַא עשידנעלסיוא יד ןייטשוצסיוא

 ןוא רעגנוה ןופ רעדנעל:םייה ערעײז ןֹופ ןפָאלטנַא .תופידר עשיטילַאּפ
 ןביוהעגנַא ךיז טָאה -- עיגלעב ,ךַײרקנַארפ ןייק ןעמוקעג ,םזיטימעסיטנַא

 ןיא טצעזַאב דיז יז ןבָאה טציא .ןזײװסיױא ,טכער:סטעברַא ,ןריּפַאּפ טימ

 - .ענַאלעצרַאב
 :ַאבסיֹוא ,געט עקירעגנוה ,ןזײװסיוא ערעײז םימ ןעמַאזוצ רעבָא |

 ײז ןבָאה ,ןצענערג עמעכבנגעג ןוא טכענ ענעפַאלשעג טשינ ,ענעטלַאה

 ;רַא רעכעלטפַאשלעזעג רַאפ גנורַאפרעד ןוא םַאלפ םעד טכַארבעג ךיוא

 .גנוגעװַאב:רעמעברַא רעד רַאפ טפאשיירטעג רעיײז ,טעב
 :ענרעביא ןֹוא עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענײא ןיא היעש רבח רעד

 2ָאןינַאגרַא ײר עצנַאג א ןעיובפיוא ןפלָאהעג טָאה רע .רעוט עטסנבעג

 ץייז ףיוא ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ ךיז טניפעג רע .ענָאלעצרַאב ןיא םעיצ

 .קילבוּפער רעד ןופ רעקידיײטרַאפ יד ןשיװצ ןטסַאּפ:ספמַאק

 ןיא רע -- רעטעברַא ןשידײי ןפײװצ א טימ ַאד ךיז ןעקַאב דיא

 ןיא רָאי ײרד ןיוש טניױוװ ןוא טנַארגימע רעשיטילַאּפ ַא ,רעסערפ ַא
 .ענָאלעצרַאב

 טָאה לַאפנַא ןשיטסישַאפ םוצ םיירגעג ךיז טָאה ןעמ ןעװ ךָאװ יד

 יב פניפעג ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ .לַאקָאל;ײטרַאּפ ןיא טכַארברַאפ רע
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 -- רעטרע עטסכעלרעפעג יד ײב ןעװעג .ײר רעטשרע רעד ןיא ךיז רע

 .ַאינַאטיּפַאק רעד ןוא אלבמאר רעד ייב

 :ערג ןיא .ךיִז ןגײבוצנָא טשינ ,טקַאּפעג ןענעז ךעלרעמיצ יירד יד

 ףױא טושּפ ןעמ טערט ,סַאנ רעד ףוא סױרַא טייג סָאװ ,רעמיצ ןרעט

 ,עסַאלב ןגיק ּפעק יד ךעלכיש טימ ןדנובעגמורַא .ןשטנעמ עקידנפַאלש

 יד רעלײמ ענעפַא טימ ןײרַא ךיז ןיא ןעיצ ןוא רעמינּפ עטכַאמשרַאפ

 רעבָא ,סרעּפרעק ערעײז ףיוא ןעמ טערט גנַארדעג ןיא .טפול עטמסראפ

 .ףָאלש ןפיט ןיא ןעקנוזרַאפ יז טָאה טייקדימ:טיוט יד

 ;עצ םייװ ַא ןיא םורַא טפיופ ,רַאטערקעס?ײטרַאּפ רעד ,סידנאלרא

 ןײלק ַא ןיא .קעװַא טקיש ןוא עּפֹורג ַא ףיונוצ טמענ ,דמעה טעיליּפש

 ;עגנָא ןיא ,טַארַאטערקעס ַא רַאפ טנידעג לָאמַא טָאה סָאװ ,לרעמיצ

 ײז ןצוּפ רענעמ טימ ןעיורפ .רעסעלשנןסקיב טימ שיט רעלופ ַא טנייל

 ןוא ןסקיב עכעלטע ןבעגעגסױרַא ןרעװ עלײװ עלַא .גרַאב א ןָא ןנייל ןוא

 .קעװַא טייג עּפורג א

 :ַאנרֹושז ןשילגנע ןַא ןטימ ךיז ךיא ןעקַאב רעמיצ ןטיײװצ ַא ןיא

 טימ םעומש א ןּפַאכ וצ ידכ ,טרַאװ סָאװ ,ןרובקאק דַאלק -- טסיל

 ןיא םידנאלרא .ןכַאז עטכײל יד ןופ טשינ ןיא סָאד רעבָא .ןסידנאלרא

 עלַא ףיוא טרעטַאלפ ןוא טנּפַאצ סָאװ ,טניװ ןפיוא ןָאפ ַא יװ טציא

 רעביא קרַאטש רעבָא ןדנוא טעב רע .ּפַא ךַאד םיא ןלעטש רימ .ןטײז

 .לַאקָאפ םעד ןזַאלרַאפ ֹוצ טַאר ...ןֹוא

 ןופ לַאטרַאװק:טּפױה םעד טימַאניד םימ ןסיירפיוא טייג ןעמ ---

 .ןדנוא רע טגָאז -- עירעטנַאפניא רעד
 לָאז םלֹוע רעד זַא ,טנַאה רעד טימ טכַאמ סעדלַאװ טַאטוּפעד רעד

 :שינַאלַאטַאק ףיוא טדער ןוא ןליטשנייא ךיז

 ןבירטרַאפ ןיוש ןענעז ןטסישַאפ יד ,ענַאפ יד ןשרעהאב רימ --

 ךס ַא רעכיא רָאנ ןדנוא שביילב סע .ןטקנוּפ עטסקיטכיװ יד ןֹופ ןרָאװעג

 :גֹוא .ןרעװ טקירדרעשנוא קיטליגדנע לָאז דנַאטשפיוא רעד זיב םעברַא

 ןבָאה סָאװ ,רעפמעק עריא טימ ץלָאטש ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומַאק רעזד

 םירבח ערעזדנוא .שפנ:תריסמ ןֹוא טייקשידלעה ?יפוזַא ןזיוועגסיױרַא

 ;געמ יד ןיֹוש רימ ןכָאה טציא .רעװעג ןָא ףמַאק ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה
 רעד ןײז ןפרַאד ןטסינומָאק .םירבח ערעזדנוא ןענעּפַאװַאב וצ םייקכעל

 ןגעק ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןפרַאד ןטסינומַאק .ןילּפיצסיד ןופ ?יּפשיײב

 ןיא דנַאטשפיוא םעד ןצונסיוא ןליװ סָאװ ,ןטנעמעלע ערעטצניפ עלא
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 טשינ רָאט טשסינומָאק ןייא ןייק .ןעװעבַאר ןוא ןענעבנג רַאפ סָאַאכ םעד
 ןעמעלַא רַאפ ןכָאה רימ .סַאג רעד ףיֹוא עלַא .ףמַאק ןרעסיוא ןביילב
 | ...רעוועג

 ןעיטש ןעײר עגנַאֿפ .ןרעװ וצ טבעלַאב ןבױהעגנָא ןבָאה ןסַאג יד
 חונכשמ ענייז טרעקענמוא םענייא ןדעי טרעװ סע וװ ,ןדרַאבמָאל יד רַאפ
 .טלעג:ףיוקסיוא ןָא

 ץלא ךיז ןרזח ןסייררעביא עגנַאל טימ רעכעד יד ןופ ןעיירעסיש יד
 :ױא;טסַאֿל ןעיטש אלבמאר יד ףיֹוא ןטמעשענ עסיורג יד רַאפ .רעביא
 ;ײּפש טימ ןשיוק סױרַא ןגָארט ןסקיב טימ ןשטנעמ עליוויצ .סָאט
 .ןטקודָארּפ

 "יאפ,, :ןטפירשפיוא טימ סָאטיוא עטנפָאװַאב ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע
 ;עברַא עלאנַאיצַאנ) ".ט.נ.צ, ,(ןטסיכרַאנַא עשינַאּפש ןופ עיצַארעדעּפ)

 טַאטש רעד ןופ סעירעטרַא:טּפױה יד ךרוד ןפיול יז .(עיצַארעדעפ:רעט
 עקיכליה טימ ןעמונעגפיוא ןרעװ ןֹוא סעפול עטקעטשעגסיױורַא טימ
 | * ..!סָאװיװ , ןוא *?סָאװַארב,

 ןענעז סָאװ ,ןלורטַאּפ עשירעטילימ עטצעל יד טקיטײזַאב ןרעװ סע
 זיא סָאד .טָאטש רעד ןיא סנטסָאּפ עסיוװעג ףיֹוא טלעטשעגסיוא ןעװעג
 .גנוריגער רעד ןבילבעג יירפ ןיא רעכלעוו ,?ייפ רעניילק רעד

 ;גופ ,רעטצנעפ:ןיזַאנַאמ עטקַאהעגסױא ןעמ טקרעמַאב ןסַאג יד ןיא
 ;לָאנ ןוא ךעלרעגיײז ,ןטַאװַארק ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ןענעז סע ןעגַאװ
 .סרעדעפ ענעד

 ןגנַאפ ַא ןעמונרַאפ ןטסיגומָאק יד ןבָאה סַאג:?אטיּפסָאה רעד ףיוא
 ןיֹוש טגנעה טייז ןייא ףיוא .ריטסַאנָאמ ַא ןעועג לָאמַא זיא סע וװ ,ףיוה
 2וװצ רעד ןֹופ .ייץילימ רעד ןיא ןבײרשרַאפ ךיז ןעמ ןָאק ָאד; :?לטיווק ַא
 ;ניא .ןטסישַאפ ...ןוא םיבנג רַאפ הסיפת ַא טכַאמעג ןעמ טָאה טייז רעט
 ,רֹוחב רעגנוי א ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ יײר עגנַאל ַא טייטש ףיוה ןטימ
 ױזַא יװ טזײװ ןוא ןטײװצ םוצ םענייא ןופ טײנ ,רָאי 17 ןופ רשפא
 .ןסיש וצ

 ךיִז ןסיוטש עקיליװײרפ יד ןופ ָארויב:עיצַארטסינער םעד  ײב
 ןישַאמ א ףיוא ןבירשעג ריּפַאּפ ?קיטש ַא טמוקַאב רעדעי .ןשטנעמ
 ןופ רענערט רעד זַא ,ךיז טגָאז טרָאד .ײטרַאּפ רעד ןופ לּפמעטש ןטימ
 המכסה רעד טימ רעװעג ןגָארט וצ טכער סָאד טָאה ריּפַאּפ ןקיזָאד םעד
 ןוא טַאקידניס רעדעי סױרַא םיג ךעלעטעצ עכלעזַא .ײטרַאּפ רעד ןופ
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 -- םיוב ןָאעל
 י ג ןופ גנוקודװטרַאפ רעד רוב ןלַאפײג 5 עא יו , 2 5

 1080 רעבמעטּפעס .ןורוא

 ןטנַאולעבער יוד





 :ַאפיטנַא יד ןפאשעג טרעװ סע .רעדילגפימ ענייז רַאפ עיצַאזיגַאגרָא

 .ץילימ ענענײא ריא טפַאש ײטרַאּפ עדעי ןוא ץילימ עשיטסיש

 טעדָאג לארענעג רעד ;טגיזַאב םוטעמוא ןיוש ןענעז ןטסישַאפ יד
 ןעשעג ןיא עבלעז סָאד ."ןָאלָאק , ?עטַאה ןיא ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה

 ןטסישַאפ יד ןזַא ,ארומ ץְלַא ןעמ טָאה ךָאד .זיוהןָאפעלעפ םעד ןיא

 פרעװ טָאטש רעצנַאנ רעד רעכביא .רעכעל ערעײז ןופ סיֹורַא טשינ ןלָאז

 :עז סָאג רערעי ףיֹוא .ןדַאקירַאב עקידנצנעלנ ןֹופ ץענ ַא טלעטשעגסיוא
 ןוא ןצַארטַאמ ,דמַאז ןוא סעטַאמש טימ קעז ,רענייטש טגײלעגנַא ןענ
 ;ןרַאפײברַאפ א ןֹופ יירעסיש א ךָאנ ןעמ טרעה טכַאנײב .ןפעברעטנוא

 ןיא דנַאטשפױא רעד רעבָא ..טכיל ענעשָאלעגסױא טימ ָאטיוא ןקיד

 ןבייהפיוא טשינ רעמ ןלעװ ןטסישַאפ יד .שקירדרעטגוא ןיא ענַאלעצרַאב

 .ּבָאק םעד

 יד ףיֹוא סױרַא ןשטנעמ יד ןעמָארטש ןזוילש עטזָאלעגפיוא ןֹופ יו

 רעדנעב עשינַאלַאטַאק ןוא עשינַאקילבוּפער ,עטיור:ץרַאװש ,עטיור .ןסַאג

 יוא "יאס אל אושו, :ןעיירש ןטסיכרַאנַא יד .םמערָא יד ןופ ּפַארַא ןקוק

 .יקילבוּפער יד ןֹוא עינַאלַאטַאק עיירפ סָאד ןבעל לָאז, רענַאלַאטַאק יד

 סע "!עפעשטאוא !עפעשטאוא , :ןפור ןטסיגומַאק ןוא ןטסילַאיצַאס יד

 ."ןַאלַאק , ?עטַאה םעד ןצעזַאב וצ עּפורג עטשרע יד טקישעג טרעוו

 .לעטַאה ןיא ןײרַא ךיא ןיב עפשרע יד טימ ןעמַאזוצ

 םעד ןעגגורדעגנײרַא זיא סָאװ ,טעדָאג ?ארע:שעג רעשיטסישַאפ רעד
 וצ טסעג עשידנעלסיוא ,עכיײר יד ןענגנוװצעג טָאה ,טכַאגײב ילוי ן8

 ןעײג ןוא ןעיטש ײז יװ ױזַא ?עטַאה םעד ןזָאלרַאפ

 2יִצ יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה גנוריצ ןוא רעדיילק עלופטרעוו
 ענעסַאשעגסיױוא רעטנזיופ ןֹוא רעװעגנישַאמ ןופ ןלײט ךיוא יװ ,ןרעמ

 .ןזליג

 פשינ ,שירפ טימ ?ופ ןעוועג ןענעז ןגיטש ןוא ןרָאדירָאק ,ןסעב יד
 עג ןיוש ךיא בָאה ,סָאנ רעד ףיוא קידנעמוקסורַא .טולב טנקירטרַאפ

 ;רַאפ) קייוספ ןופ טסעפינַאמ םענענישרעד ,ןטשרע םעד ןלײטרַאפ ןפָארט

 ןיא ק"וספ יד .(עינַאלַאטַאק ןופ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עטקינײא

 :ָאס ,עשיטסינומַאק ;ןעײטרַאּפ עשיטסיסקרַאמ ריפ ןופ גנוקינײארַאפ ַא

 :עברַא עשימָאנַאטױא יד ןוא ןטסילַאיצַאס עשינָאלַאמַאק ,עשיטסילַאיצ

 ךיז ןבָאה ײז .?ירַאטעלַארּפ אלאטאק , עינָאלַאמַאק ןופ .ײטרַאּפ:רעט
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 :ןצנײרַא ןסָאלשַאב ןוא ןפמַאקסַאנ יד ןופ טיײצ רעד ןיא טקיגײארַאפ

 .לַאנַאיצַאנרעטניא ןט29 ןיא ןטערט

 ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ סָאטש ןיא ךיז ןבַאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,עסָאגַארַאס טשרעהַאב ןיוש טָאה סָאװ ,ןַאזינרַאג רעשיטסישַאפ רעד זַא

 .ענַאלעצרַאב ףיוא םיינ

 טנַארפ םוצ

 ךרוד ןפָאלעגכרוד רעטרעװ יד ןענעז םָארטש רעשירטקעלע ןַא יו

 :ןסַאמ יד

 !עקָאנַארַאס ןייק ,טנַארפ םוצ

 עטשרע יד טריזינַאנרָא טָאה יטורוד ַארוטנעװַאנָאוב טסיכראנַא רעד

 ןבָאה ליּפשיײב ןייז .טנָארפ םוצ קעװַא זיא ןוא ענַאלַאק עשישסיכרַאנַא

 טָאה ןעמ .ןעגנוריּפורג עשיטסישַאפיטנַא ערעדנַא עלַא ןַאטעגכַאנ דלַאב

 טקישעג ןֹוא (ןטפַאשטרעדנוח) סעירוטנעס ןוא סענַאלַאק טריזינַאגרָא
 | .גרעב רענָאגַארַא יד וצ

 :ַאס וצ ןגוא יד טדנעװעג ןטלַאהעג טציא טָאה ענַאלעצרַאב ץנַאג

 ןיא רעלדנעטשפיוא יד ןופ גנוטסעפ עטסקרַאטש יד ןיא סָאװ ,עסַאנַאר
 :ַאק רעהפיוא ןָא ןגיוצעג ריז ןבָאה ןָאנַארַא ןופ ןגעװ יד ףיוא .ןַאגַארַא

 | : .ןרענַאיצילימ סענַאל

 רעד -- ק"וספ ןופ בַאטש רעד ךיז טניפעג "ןָאלַאק , ?עטַאה ןיא

 .ַאינַאלַאטַאק ץַאלּפ ןפיא טייטש לעטָאה רעד ."ינלָאמס,, רעשינַאּפש

 טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןטסירוט .ענַאלעצרַאב ןיא ץַאלּפ רעטסנעש רעד

 ענעסָאשרעד 7 ַָאד ןגיפ טציא .טייקנייש ןיײז ןרעדנוװַאב ןעמוקעג ןענעז

 טײרּפשרַאפ שֹוּפיע רעכעלקערש ַא ןוא רעכייב ענעזָאלבעגפיוא טימ דרעפ

 .םורַא דיז

 ,זוה:ןָאפעלעט סָאד טייטש ץַאלּפ םענופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא
 יד ןבָאה ָאד ךיוא .ןײרַא ?למיה ןיא ךיוה שיטעטסעיַאמ ךיז טבייח סָאװ

 "יןָאלָאק  לעטָאה רעד יװ טקנוּפ .טקיטסעפרַאפ ךיז טַאהעג ןטסישַאפ

 :עגרעביא ;ןפמַאק עטרעטיברַאפ ןופ םינמיס ךיז ףיוא ןיוה סָאד טגָארט
 ןענעז טנעװ .רעטצנעפ יד ןופ ּפָארַא ןעגנעה ןטָארד:ןַאפעלעט ענעטינש

 .ןלױק:ןפַאמרַאה ןוא :ןסקיב ןופ טרעכעלעצ
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 ןרעמיצ טרעדנוה 7 ןוא קָאטש 6 ענײז טימ "ןָאלָאק , לעטָאה רעד

 ;אקעד ןײז טימ רעלעק רעד .טרָאפמָאק ןטסערג ןטימ טנדרָאעגנײא ןיא
 תודע טגָאז ,ןעגנונעדרָאנײא עשיטערַאבַאק ןֹוא טייקכיירנברַאפ רעװיטַאר
 עכײר יד ןסָאנעג ןבָאה סע עכלעװ ןופ ,פכענ עשירעדנעװשרַאפ ןגעװ
 .ןטסירופ עשידנעלסיוא

 :ֿפשעג יד ןעלקניפ ,לאן;סע רעד ךיז טגיפעג סע וװ ,רעטרַאּפ ןפיוא
 ןיא ןשטנעמ עטנפַאװַאב .ןלָאדנַארישז ענעטכױלַאב יד ןופ ךעלזעלנ ענעפ
 ;םיש ענעפַאטש ,ןעמלעה עגעלַאטעמ טימ ,ןרילָאק ענעדישרַאפ ןופ רעדיילק

 ןעייג ןוא ןעמוק ,םורַא ךיז ןעיירד ,ּפעק יד ףיֹוא ןטערעב טימ רעדָא דעק |
 ןלעטַאפ ףיוא רעדָא דרע רעד ףיוא ןעלקניו יד ןיא .זײװנּפורג קעװַא
 ערעײז רעטנוא ןופ .ןסקיב ערעײז ףיוא טנעלעגנָא ,רעטעברַא ןציז
 .טכעג ענעפַאלשרעד טשינ ןופ ןגיוא עדימ רעפַא ןקוק םגרעטש

 ןפעפַאב ןבעג עלײװ עדעי טמוק ןיילימ רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד
 רעדָא טפָאלש רע ןעװ ,ןלעטשטסעפ טשינ ןָאק רענייק .ןעגנוזײװגָא ןוא
 יד ףיוא טכענ ןוא געט 7 ןיוש רע ןיא ,רעביא ןביג םירבה יד יװ .טסע
 ךָאנ טרַאּפשרַאפ ןעװעג זיא סָאװ ,רעלטסניק רעטמירַאב ַא ןיא רע .סיפ
 .ןשינעעשעג:רעבַאטקָא יד

 ;ומא רעדָא םנַאיװָארּפ טימ ֹוצ טוגימ עדעי טמוק ָאטױא:טסַאל א
 ןיוש ךיז סע טרזח ױזַא .רעטייוו טרָאפ ןוא ןדָאלעגסױא טרעװ ,עיצינ
 טראו ןעמ ןוא ןעמ טציז געט ייווצ יװ רעמ .געט יײװצ יװ רעמ רעביא
 .עסָאגַארַאס וצ ןרָאפוצּפָא

 ןיק טשינ ןענעז תֹועידי יד ,עטגנערטשעגנָא ןַא ןיא רעפסָאמטַא יד
 .עממיטשַאב

 ןיא טלעטשעגסיוא ,סַאג ןפיוא טױיפעגסירַא עלַא ןרעװ ךעלדנע
 ןיֹוש טרָאפ ןעמ יצ רעכיז טשינ רעבָא ןיא רענייק .טײג ןעמ .ןעײרד
 סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ ןיוש ןיא םע לײװ ,טנָארֿפ םוצ עקַאמ
 ;עקלעפַאב יד ,טָאטש רעד ךרוד טרישרַאמ ןעמ .סיוא ױזַא טלעטש ןעמ
 :ּפַאּפ ןעמ טגגַאלרעד ןטיײז עלַא ןופ ,סעיצַאװָא עשימרוטש טכַאמ גגור
 .טלעג וליפא ןוא טיֹורב ,ןסָאר

 | .טנָארפ םוצ ןרָאפ רימ
 ןוא טנרָאפ ןופ טרעצנַאּפעג ןיא רע ,םַאזגנַאל רעײז טײג גוצ רעד

 ;או ַא -- םימרעדניא .רעװעגנישַאמ םימ ןעגָאנַאװ ךיז ןעניפעג ףוס םוצ
 ןריּפשוצסױוא סיױרָאפ רעדנוזַאב טפיול ויטָאמָאקָאל ַא .טימַאניד ןָאג
 .געװו םעד



 טרַאװ ,ךרוד ןרָאפ רימ וװ ,ךעלטעטש עלַא ןופ גנורעקלעפַאב יד

 ןעמ .סעיצַאװַא עשימרוטש ןדנוא טכַאמ ןוא ןלַאזקָאװ יד ףיוא ּפָא ןדנוא

 טימ ןרערט יד ךיז ןשיװ ןעיורפ .ןסע וצ ןוא ןעקנירט וצ טגנַאלרעד

 .ןטסיופ עקידרעטיצ טימ ןעכַאפ טייל עטלַא ;רעלכיט עסייוו

 ףיוא ןדנוא טמענ טָאטש יד .אדירעל ןײק רימ ןעמוק טגױוָא 0

 עּפורג יד .ןפמַאקסַאג עטצעל יד ןופ עטּפעשרעד ַא ,עטרעטַאמרַאפ א

 ןכרוד טריפעגנָא טרעװ ,ךיז ןיפעג ךיא רעכלעוו ןיא ,רעדנעלסיוא ןופ
 :אנַאיצַאנרעטניא עטשרע יד ןיא סָאד .ןַאמדירפ סקַאמ טיִלּפ ןשישטייר

 :לעט עּפורג יד ."ןַאמלעט , ןבעגעג ןעמַאנ ַא טָאה ןעמ סָאװ ,עּפורג עק

 ,םיטילּפ עשישטייד ןוא ןלױּפ ןופ רעטעברַא עשיריי ןופ טײטשַאב ןַאמ
 ;םע ךיוא יװ ,רעכיירטסע ,רעצייוװש ןופ ,ענָאלעצרַאב ןיא ןעניוװ סָאװ
 טניפעג ןדנוא טימ .עדַאיּפמילַא רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עכעל

 רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעקידרעטעּפש רעד ןוא ינסַארק ַאשַארבַא ךיוא דיז

 .ןירַאּפ ןֹופ (קעדנומ) קנימ -- עינַאּפמַאק:ןיװשַאב

 :רעטנוא סָאװ:רָאנ םעד ןופ סנכייצ יד טלוב ךָאנ ןענעז טָאטש ןיא

 :יוויצ רעד טימ טנעמינער רעקיצנייא רעד סָאװ ,דנַאטשפיוא ןטקירדעג

 :רַאפ :ןריפכרוד טוורּפעג ןבָאה ןטסיגנַאלַאפ ןוא םיחלג ,עידרַאװג רעל

 רעדליב עקילײה ןוא תומיש ןסיוטש ,עכעלטסיײג יד ןופ ?לבעמ עטנערכ

 סיפ יד רעטנוא ךיז ןרעגלַאװ

 וצ ןעמוקעגסיוא ןיא רימ סָאװ ,געפ יװצ יד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ַאדירעל ;םינּפ רעדנַא ןַא ןעמוקַאב טָאטש יד טָאה ,ַאדירעל ןיא ןטראוו

 :צנעפ עלַא ןופ ,ןענָאקלַאב עלַא ןופ ,סטיור טימ ןעגנָאהַאב ןרָאװעג זיא

 2ָאוער ַא ןפַאשעג טרעװ סע .סטיור ןוא סטיור -- םוטעמוא ןֹופ ,רעמ

 :רעטעברַא יד ןיולב ןײרַא ןעײג סע ןכלעװ ןיא טעטימָאק רערענַאיצול

 :ער ,טָאטש ןיא טפַאשטריװ יד טריזינַאגרָא טעטימָאק רעד .ןעײטרַאּפ

 ןלַאפ ענלצנייא יד .ץילימ רעד רַאפ רעדיילק ןוא גנורענרעד טריריווק

 | .טפַארטשַאב גנערטש ןרעװ ןטפעשעג ןבױרַאב ןופ

 :קילַאיצַאס ַא רימ וצ טגָאז -- גנונעדרָא טשרעה טָאטש ןיא ---

 .גנוטלַאװרַאפ;טַאטש רעד ןופ ןיוה ןיא טעטימָאק ןופ דילגמימ רעשיפ

 :שיזיוצנַארפ ןקיסילפ ,ןסוג א ןעמ טרעה טַאר:טַאטש ןופ זיֹוה ןיא

 ?רבח ,ךיירקנארפ ןופ טסיב ---

 ..ןירַאּפ ןֹופ ןיב ךיא ,ךײרקנַארפ ןופ טשינ ןיב ךיא ,ןייג ---
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 2ַאֹּפ רעתמא ןַא טסיב ,טזָאלרַאפ טשינ ךיד טָאה רַאמוה רעד --

 .רעזיר
 סָאד .טנעקעג גנַאל ןיוש ריז ןטלָאװ רימ יװ ,םירבח עטוג ןרעװ רימ

 ןוא ,יסנַארד ןיא ײטרַאּפמַאק רעד ןופ דילגפימ ,ערדנַא רבח רעד ןיא

 ,אלאװעל ןופ ןיא ,שוילעּפַאק םענעיורטש ןטיירב ןטימ ,רעטייווצ רעד

 .מעטימַאק:ןָאיַאר ןופ דילגמימ

 2ףיֹונוצ ךיז ןבָאה רימ .ןירַאּפ ןופ ןַאס 20 ןעמוקעג ןענעז רימ ---

 ,רעינַאּפש ךס ַא ריז ןעניפעג ןדנוא ןשיװצ .טַאלוסנָאק םייב ןפַארמענ

 :רַאנַא ןוא ןטסינומָאק ,ןזיוצנַארפ עתמא ןוא זירַאּפ ןיא ןעניוװ  סָאי

 .טנפַאװַאב ןדנוא ןעמ טָאה ץענערג רעד ייב דלַאב .ןטסיכ

 :סקלָאפ ןײז טימ ,ןירַאּפ ןופ דניק עתמא קסָאד ןיא לָאּפ רבח רעד

 טָאה ,ןטסַאּפ ןטוג ַא טַאהעג טָאה רע .טייקכעליירפ ןוא טייקכעלמיט

 רע .םזישַאפ ןגעק עינַאּפש ןײק ןפמעק ןעמוקענ ןוא טזָאלרַאֿפ םיא רע

 !שַאפ ירד יד טימ ?טרַאג םעד ,םיטסָאק ןעיולב ןײז ןיא טֹוג ךיִז טליפ

 טרילרַאפ רע .ּפָאק ןפיוא םלעה םענרעזיײא ןוא סקיב רעד טימ ןוא ןליוק

 :םיֵלְג ַא רעדָא ץיו ַא רע טָאה קידנעטש ,רָאמוה םעד טשינ לָאמניײק
 .ןירַאּפ ןופ 26 יד ןשיװצ זיוצנַארפ רעטירד רעד ןיא סָאד -- ל?לטרעוו

 ."רעפ;27 רעד ןײז ?עװ ךיא

 רָארעט רעשיטסישַאּפ רעד

 :קערש ַא טשרעה ןלײט ןטנַאילעבער יד ךרוד עטּפַאכרַאפ יד ןיא

 רעירפ ןבָאה םיריבג עשידיי וװ ,ָאקָארַאמ ןשינַאּפש םעניא .רָארעט רעכעק

 ײז ןעמוקַאב ,ָאקנַארפ ןופ גיטשפיוא םעד ןענַאילימ םימ ןפלָאהעגוצ

 :ַאב רעשידי רעד ףױױא סםָארגַאּפ רעקיטולב ַא ;גנונױלַאב רעײז ךיילג

 ןוא םירחוס עשידיי ףיוא סעיצובירטנַאק ערעווש ,ןַאוטעטפ ןיא גנורעקלעפ

 ןשינַאּטש ןצנַאג ןיא גנורעקלעפַאב רעשידי רעד ףיֹוא ןדרָאמ:ןסַאמ

 .ַאקַארַאמ

 :עג טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןיא אפוג עינַאּפש ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא

 ;סקלָאפ ,רעטעברַא םתס ,רעוט:רעטעברַא ןגעק רָארעט רעקיטולב ַא ןרָאװ

 תעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ ,ןשטנעמ

 .בײהנָא ןופ ךיילג טָאה ַאנַאיל עד ָאּפיעק ,רוכיש רעד ,לַאדענעג רעד

 טנזיופ 800 ןדרָאמוצסיוא טיירג זיא רע ןַא ,ָאידַאר ןכרוד ןעועג עידומ
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 ןלעװ קישטשװָאטנוב ןשעגרהרעד ןדעי רַאפ ןַא ,ןדלָאמעג לַארענעגַאיד

 .ןשטנעמ ןעצ ןרעװ ןסָאשרעד

 ערעייז יז ןבָאה ,טכַאמ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה ןטסישַאפ יד וװ ,טרָאד

 .תוטיחש:ןסַאמ עמַאזיורג טריפעגכרוד ןוא ןגיטשעגרעביא טייװ ןעגנוָארד

 :אר רעטעװעשובעצ רעד טָאה רעטעּפש געט רַאּפ ַא ןיא ןוא ,רעינַאּפש

 :ַאדַאב ןיא ,ןשטנעמ 2.000 טעדרָאמרעד יז ןבָאה סָאגרוב ןיא

 :עב , רעד ןופ רעײטשרָאפ יד ןופ טײהנזעװנָא רעד ןיא ,9.000 -- סָאכ

 רעטעברַא יד ןעגנווװצעג יז ןבָאה עטישטלעב ןיא ,?טפַאשלעזעג רערעס
 אקסעוה ןיא .ןסָאשעגסיױוא עלַא יז םעדכָאנ ןוא ןעײשנַארט ןבַארגוצסיוא

 2סערַא ןענעז אגאטסאס ןיא ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןעמוקעגמוא ןענעז

 יד ןבָאה ןרוטרָאט ערעװש רךָאנ .רעוט:רעטעברַא עלַא ןרָאװעג טריט

 :עוש םימ יז קידנרָאפרעביא סרעּפרעק ערעײז טרעטעמשעצ ןטסישַאפ
 טריצַאּפש ןטגַאילעבער יד ןבָאה עיליוועס ןיא .ןליבָאמָאטױא:טסַאל ער

 רעזײה יד ןיא ןפַאנַארג;טנַאה טרעדײלשעגנײרַא ןוא ןסַאנ יד רעביא

 .דנילב ףיוא

 ;רוב עשיזיוצנארפ ןוא עשילנגנע ןופ ןטסילַאנרושז ,תודע עקילעפוצ

 יד ןטלַאהַאברַאפ טנַאקעג טשינ געט ענעי ןיא ןבָאה ,ןעגנופייצ עזַאושז

 יד ןָא טיג אבלא רעקירָאטסיה רעשינַאּפש רעד .סענעצס עכעלרעדיוש

 טנזיופ 20 -- עיליוועס ןיא .טעטש עקינייא ןיא תונברק לָאצ עקידנגלָאפ

 על ,טנזיוט 8 -- דילַאדַאילַאװ ןיא ,טנזיוט 17 --- עסַאגַארַאס ןיא ,עטיוט

 .םנזיֹופ 6 -- ?ארעפ

 רעדָא ןגיוא יד ןכעטשסיוא ןעמ טגעלפ רענַאקילבוּפער ענעגנַאפעג

 ,תונברק ערעיײז ןרירטסַאק ןטסישַאפ יד ןגעלפ טפָא .גנוצ יד ןדײנשּפָא

 ןופ רעקירָאטסיה עשיטסישַאפ יד .טעדרָאמרעד ייז ןבָאה ייז רעדייא

 עטכישעג רעײז ןיא הדומ ןענעז שעדראב ןוא ךאיליזארב גירק ןשינַאּפש
 :יד יד םריפעגנייא ןבָאה דָאטעמ ןקיזָאד םעד זַא ,גירק ןשינַאּפש ןופ

 :יפסישַאפ רעד ןיא ךײרלָאצ ןענופעג ךיז ןבַאה סָאװ ,סיצַאנ עשישמס

 | .ײמרַא רעש

 ןביוהעגנָא טשרע ךיז ןבָאה ןדרָאמסַאס עסיורג רָאג יד רעבָא

 :פעטש ,טעטש ענעפָא ןרידרַאבמַאב ןקיטולבטלַאק ,ןשיטַאמעטסיס ןכרוד

 יִלֹי ןפ22/ םעד .גנוטײדַאב רעשינעטַארטס םוש ןָא רעפרעד ןוא ךעל
 טנעדנַאּפסערָאק ןלעיצעּפס ןרַאפ ויוורעטניא ןַא ןיא ָאקנַארפ טָאה 06

82 



 ןסישוצסיא טײרג ןיִב ךיא, :טרעלקרעד שיניצ "?קינַארק םוינ, ןופ

 .יליצ ןײימ ןכיירגרעד וצ יבא ,עינַאּפש בלַאה

 2עג טריפעגכרוד ןענעז 1980 רַאיכלַאה ןטײװצ ןופ דָאירעּפ םעניא

 ןטשרע םעניא .טעטש עזַאלצוש ענעפַָא ןופ ןעגנורידרַאבמַאב 99 ןרָא

 יא ןוא 229 -- ןטײװצ ןיא ,ןעגנודידרַאנמַאב 102 --- 1087 רַאיבלַאה

 ןיב 1980 ילוי ןופ -- ?2ה:ךס ןיא .944 -- 1998 רַאיבלַאה ןטשרע םעג

 ?גֹוה ןײרַא טשינ ןעײג םעד ןיא .ןעגנורידרַאבמָאב 1,084 -- 1988 ינוי

 ןײֵלַא עיצנעלַאװ .ןעגגורידרַאבמָאב ענעגנולעג טשינ ןֹופ ןווורּפ רעפרעד
 :לעה יד ןוא 77 -- ענַאלעצרַאב ,ןעגגורידרַאבמַאב 07 טכַאמעגכרוד טָאה

 .192 -- דירדַאמ טָאטשטּפיוה עשיד

 עכעלרעדױוש יד טלעװ יד טלסײרטעגפױא טַאה ןטסקרַאטשמוצ

 ןיא אקיגרענ ?טעטש ןופ גנורעקלעפַאב רעכעלדירפ רעד רעכביא הפיחש

 חלג רעשיקסַאב רעד ,היאר:דע ןַא טליצרעד סע סָאװ טָא .1097 ?ירּפֲא

 .ַאקינרעג ןופ ןקיורג יד ןגעו ,אידניאנ א ַאטרעבלע

 תניפ בלַאה ?ידּפַא ןט:20 םעד ַאקינרעג ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא,
 :רַאבמַאב יד יװ ,ןגָאװ ןופ ּפַארא סָאװ:;רָאנ ןיב ךיא .גָאטימכַאנ רענײזַא
 ,םירעיֹוּפ יד .טָאטש יד ןלַאפַאב זיא קינַאּפ ַא .ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנוריד

 :יא ,ןפַאלעצ ךיז ןענעז ,ץַאלּפ:קרַאמ ןפיוא טלמַאזרַאפ ןעוװעג ןענעז סָאװ

 ירד ןיב טרעיודעג טָאה גנורידרַאבמַאב יד .תומהב ערעייז קידנזָאלרעב

 למיה רעד ןיא טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ךשמ ןיא .טגװָאניא טכַא ?טרעפ
 :עגנָא רדסכ ןבָאה ײז .ןענַאלּפָארעַא עשישטייד יד ןופ ץרַאװש ןעװעג

 טנפעעג רעפרַאװנליױק יד ןבָאה בײהנַא םוצ :קיטקַאט עבלעז יד טדנעוו

 רעלדנע ןוא סעכמַאב עכעלנײװעג ןעמוקעג ןענעז םעדכָאנ ,רעיפ סָאד

 דלַאב ןוא קירעדינ ץנַאג ּפָארַא ןענעז ןענַאלּפָארעַא יד .סעבמָאב:דניצ יד

 ךעלרעהפיואמוא טָאה ןעֶמ עכלעוו ,םֹורַא רעדלעװ יד ןוא ןגעוו יד ןענעז

 ןיא ןלַאפעג ןענעז עכלעו ,םיתמ טימ טקעדַאב ןרָאװעג ,טרידרַאבמָאב

 אזא ןעװעג ךיור רעד ןיא טיײיצ עגגַאל ַא .ערעדנַא יד ףיוא ענייא םנפיוה
 רַאפ טירפ עכעלסע יװ רעמ ןעז טנַאקעג טשינ טָאה ןעמ ןַא ,רעקרַאטש

 מַאפש רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה רעיפ סָאד .ךיז
 יא ,טריזירָארעט .ןצכערק ןוא ןעײירשעג טימ טכליהענּפָא טָאה טפול יד

 ,יגק יד ףיוא טלעטשענקעװַא ןשטנעמ ךיו ןבָאה ,קינַאּפ רעכעלקערש ַא

 ײז לָאז טָאנ ןַא ןסעבוצסיוא ידכ ,?מיה םוצ טנעה יד קידנבייהפיוא
 ."ןצישַאב



 ;גע ןַא טבעלעגרעביא ָאגנַארוד ?טעטש סָאד טָאה ץרעמ ןט491 םעד
 יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עצנַאג יד .גנורידרַאבמָאב עכעל
 רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ עֶלַא ןופ .?פעטש םענופ סרעטסיולק יירד
 נא ןוא סיפ ,טנעה ןעניפענּפָא טנָאקעג רָאנ הטיהש רעד רָאנ ןעמ טָאה
 ;עמונ ןֹוא סענמורט ןיא טגײלעגנײרַא טָאה ןעמ עכלעװ ,םירבא ערעד
 .װ .א .א 8 ,2 ,1 טריר

 "רָאדנַאק , ןָאינעפ םעד ןעמונעגפיוא םעדכָאנ טָאה גנירעג תעב
 ;59ו9 רעד , :טרעלקרעד רע טָאה ,עינַאּפש ןופ ןעמוקקירוצ ןיז רָאנ
 ,טלעװ רעד ןזײװ וצ ידכ ,תופירש יד ןפורסיורַא טזומעג טָאה טַאלפ
 רימ ןבָאה ןעװעג קיעפ ןיא רע סָאװ ףױא ."קיעפ ןיא רע סָאװ ףיוא
 ןעװעג ןענעז דירדַאמ ןוא ַאַאבליב ,ָאגנַארוד ,ַאקינרעג .ןעזעג רעטעּפש
 ;א- ןוא עצידיל ,ןַאלג רויס;רודַארָא ,עשרַאװ וצ ליּפשרָאפ רעשיגַארש ַא
 .רַאיייב

 קלאפ ןשינַאּפש ןטימ טעטירַאדילַאס

 ןפָא ןיא רעכלעװ ,ןלַארענעג ערענָאיצקַאער יד ןופ דנַאטשפיױא רעד
 ינילָאסומ ןוא רעלשיה ןופ ןעגנוריגער יד ךרוד ןרָאװעג טציטשעגרעטנוא
 :עגלַא ןַא ןפורעגסױורַא ןבָאה -- ןסנַאילעבער יד ןופ תוירזכא .יד ןוא
 ןופ גירק רערענָאיצולַאװערלַאנָאיצַאנ רעשידלעה רעד ;גנוגערפיוא עניימ
 עטסטײרב יד טריזיליבַאמ ןוא טרעדורעגפיוא סָאה קלָאפ ןשינַאּפש
 .רעדנעל עֶלַא ןיא ןסַאמ:סקלָאפ יד ןופ ןטכיש

 ײװצ .ח .ד ,טסוגיױא ןט28 םעד ןיא עװקסָאמ ןיא ץַאלּפ ןטיור ןפיוא
 ;נָא ןפימ גניטימ:ןסַאמ א ןעמוקעגרָאפ ,שטוּפ ןֹופ ךורבסיוא ןכָאנ ןכָאװ
 רעד תבוטל סעיצַאטסעפינַאמסַאמ עכעלנע .ןַאמ טנזיופ 20 ןופ לייט
 ,ןקירבַאפ ,טעטש עֶלַא ןיא ןעמוקענרָאפ ןענעז קילבוּפער רעשינַאּפש
 ;ירַאפ עלענָאיסעּפַארּפ עשיטעיװָאס יד .סעלעטש:יוב ,ןבֹורג ,ןטריװלָאק
 ;עג טָאה דנַאברַאפנטַאר רעד .גנולמַאז:טלעג ַא טרימַאלקָארּפ ןבָאה ןענ
 טכער יד ןענעקרענַא רַאפ טייקיטעט עשיטַאמָאלּפיד עוויסנעטניא ןַא טריפ
 סָאד .עיסערגַא רעשיטסישַאפ רעשידנעלסיוא ןופ ןברק סלַא עינַאּפש ןופ
 :ןױצנַארפ יד סָאװ ,טקַאפ ןופ קילבנָא ןיא קיטכיװ לעיצעּפס ןעוועג זיא
 ;טשינ ןֹופ קיטילָאּפ יד טרימַאלקַארּפ ןבָאה ןעגנוריגער עשילגנע ןוא עש
 .סנַאילעבער יד רַאפ ךעלצונ ןעװעג שיטקַאפ ןיא עכלעװ ,ץנעוורעשניא
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 .ַאּפש רעד ןרעפיל ֹוצ טנַאזעגּפָא ךיז טָאה גנוריגער עשיזיוצנַארפ יד

 יב ןשיװצ ןכַאמּפָא עקידרעירפ ןופ ךמס ןפיוא רעװעג קילבוּפער רעשינ

 ןופ טפַארק:סגנוקידײטרַאפ יד טכַאװשענּפָא טָאה סָאד ,רעדנעל עד

 רעשינַאּפש רעד טרעפילעג טַאה דנַאברַאפנטַאר רעד .קלָאפ ןשינַאפש

 .רעפרַאװנלױק ןוא ןענַאלּפַארעַא ,עיצינומַא ,רעװעג טימ ןפיש קילבוּפער

 2נא ןוא ןטנעמַאקידעמ ,ךלימ ,האובת טריפעג ןבָאה ןפיש עשיטעיװַאס

 .גנורעקלעפאב רעשינַאּפש רעקידנדײל רעד רַאפ ןטקודַארּפ ערעד

 עיצַארעדעפנַאק;סטעברא עקינָאילימליפ יד טָאה ךיירקנַארפ ןיא

 םעיצַאזינַאנרָא עשיטַארקַאמעד ערעדנַא עלַא טימ ןעמאזוצ (.ט .שז .ס)

 עג לענש ןיא ךײרקנַארפ .עינַאּפמַאק:טעטירַאדילַאס עטיירב ַא טריפעג
 רעד תבוטל טעטירַאדילַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװ

 ןעגנַאגעגּפָא גָאט ןדעי טעמכ ןענעז ןענַאדנופ .קילבוּפער רעשינַאּפש

 ןײיק רעװעג ךיוא ןוא ןטנעמַאקידעמ ,גנודיילק ,זײּפש טימ ןטרַאּפסנַארט
 עקיליװיירפ םָארטש ַא ןעגנַאגעג ןיא גרעב עשיענעריּפ יד ךרוד .עינַאּפש
 :םַאק ַא טריפענ טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומַאק יד .קילבוּפער רעד ףליהוצ

 זַא ,טרעדָאפעג ןֹוא ץנעװרעטניא:טשינ ןופ קיטילַאּפ רעד ןגעק עינַאּפ

 רעד תבופל קיטילָאּפ עויטקַא ןַא ןריפ לָאז גנוריגער:טנָארפ;סקלָאפ יד

 ?עסרַאמ ןוא זערָאפ סירָאמ -- רעײטשרַאפ עריא .קילבוּפער רעשינַאּפש
 :ָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומַאק ןופ ןעמָאנ ןיא טדנעװעג דיז ןבָאה ,ןעשַאק

 ;גיא ןשיטסילַאיצָאס םוצ ןוא ?ַאנַאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס םוצ ?אנ

 :ַאנרָא וצ לעּפַא ןַא טימ ןעניײרַאפ עלענַאיסעּפַארּפ יד ןופ לַאנַאיצַאנרעט

 .עיצקַא:טעטשירַאדילַאס עלַאנַאיצַאנרעטניא עמַאזנימעג ַא ןריז'נ

 ןבָאה ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןיא ,עיקַאװַאלסָאכעשט ,דנַאלגנע ןיא

 :קַא:טעשירַאדילַאס עכעלנע טריפענ סעיצַאזינַאגרַא עשיטַארקַאמעד יד

 רעכלעװ ,םישזער:עיצַאנַאס םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןלױּפ ןיא .סעיצ

 ןסַאמ:םקלָאפ יד ןבָאה ,ָאקנַארפ ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה

 :עג ןבָאה עינידג ןֹופ סרעקָאד יד .קילבוּפער רעד טימ טריזיטַאּפמיס

 ןיא ,רעפרעד ,ןקירבַאפ יד ןיא .ָאקנַארפ רַאפ רעװעג ןקישוצּפָא טרעטש

 עשיטילָאּפ .ןעגנלמַאז:טלעג ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןלַאטרַאװק:טָאטש

 וןצ ידכ ,סעיצַאר עמערָא ערעײז ןופ טרַאּפשענּפָא ןבַאה עטריטסערַא

 ןופ רעבערגנליױק עכעלטננוי יד ,רעפמעק עשינַאּפש יד רַאפ ףליה ןקיש

 ןטנָאק ןשינַאּפש ןרַאפ עיצַאטסעפינַאמ ַא טריזינַאנרַא ןבָאה ץיװַאטַאק

 2ַאפ ןנעק ןפמעק עינַאּפש ןייק ןרָאפ ןליוו רימ , ;ןעירשעגסיוא טימ טָאל
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 2ישרַאפ ןופ ןצענערנ טצרַאװשעג ןבָאה ןטַארקַאמעד רעטרעדנוה ."םזיש

 .קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק ןיא ןעמענוצלײטנָא ידכ ,רעדנעל ענעד

 ןםזישַאפ ןכרוד ןעװעג טשרעהַאב ןענעז סָאװ ,רעדנעל יד ןיא וליפא

 ןטַארקַאמעד ןוא רעטעברַא ןכָאה ךיירטסע ,דנַאלשטייד ,עילַאטיא יו

 ?ַאטיא ןיא .םעטירַאדילַאס רעײז טקירדעגסױא םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא

 :ַאב רעטעברַא 80 גירק םענופ ךורבסיוא ןכָאנ ןכָאװ עכעלפע ןענעז עיל

 :רַאפ ןענעז 9 ןוא עינַאּפש תבופל עדנַאנַאּפָארּפ רַאפ ןרָאװעג טקידלוש

 סע וװ ,עקירעמַא:םורד ןֹופ רעדנעל יד ןיא .טיֹופ םוצ ןרָאװעג טפשמ

 ןשינַאּפש ןטימפ ןעגנודניברַאֿפ עלערוטלוק יד קידעבעל ןעװעג ןעגעז

 ,עניטנעגרַא ןיא .םענרַאפ ןסיורג ַא ןעמונעגנָא עיצקַא יד טָאה ,קלָאפ

 זיא'ס ןוא גנודיילק ,שלענ ןרָאװעג טלמַאזעג ןענעז -- ײװגורוא ,ילישט

 ;רעטנוא רעשידירוי ןוא רעשילַארָאמ רַאפ עינַאּפמַאק א ןרָאװעג טריפענ

 :עֶנ ךיז טָאה ץיּפש רעד ןיא .עינַאּפש ןשינַאקילבוּפער ןופ גנוציטש
 נער יד ךיוא רַאנ ,ןסַאמ:סקלָאפ יד ןיולב טשינ וװ ,עקיסקעמ טלעטש

 .קיִלבוּפער רעד ףליה ןבענעג טָאה גנור

 :ָארײא יד ןעמוקעגרָאפ ןירַאּפ ןיא ןיא 1096 טסוגיױוא ןט:18 םעד

 ;לײטנַא ןבַאה'ס .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ףליה וצ ץנערעפנַאק עשיעּפ

 :עשט ,ץייוװש ,דנַאלַאה ,דנַאלגנע ,ךײרקנַארפ ןופ רעײטשרָאפ ןעמונעג

 ;ניא , יד ןרָאװעג ןפַאשענ זיא'ס .רעדנעל ערעדנַא ןוא עיקַאװָאלסָאכ

 תֿפיה ֹוצ עיצַאמרַאפניא ןוא עיצַאנידרָאָאק רַאפ עיסימָאק עלַאנָאיצַאנרעמ
 :;עג טעדנירגעג ןיא 1997 רעבמעװָאנ ןיא ."קילבוּפער רעשינַאּפש רעד
 רעד, םעדכַאנ ,"עלַארטנעצ:סטייהפנוזעג עלַאנַאיצַאנרעטניא יד , ןרָאװ

 עלַאנַאיצַאנרעטניא יד, ,"דניק םעד ףליה ֹוצ טמא רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 ."עינַאּפש ןופ גנורעקלעפַאב עליוויצ יד ןזײּפשַאב וצ עיסימָאק

 רעײטשרָאפ עטסנעעזעגנָא יד ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה עיצקַא רעד וצ =

 | ,רומלוק רעד .ןופ
 ןרעדנַא ןשיװצ גנורעלקרעד רעטמירַאב ַא ןיא טָאה ןַאלָאר ןעמָאר

 :ַאּפש רעד ןֹופ דניירפ ןעװעג רימ ןענעז בײהנָא עמַאס ןופ , :ןבירשעג

 ןופ ןרָאי עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא ןיא ןגעווטסעדנופ ,קילבוּפער רעשינ

 עימַאּפמיס רעזדנוא םזיַארעה ןכעלבײרשַאבמוא ןוא ןדייל ערעיוהעגמוא
 .ןיטשסיוא ץֶלַא טשינג יז ןומ תונויסנ ַא רַאפ קסָאװ .ןסקאוועג רעמ רָאנ

 עטכישעג רעד ןופ טז עטסנעש יד ןבירשרַאפ םולב ריא טימ טָאה .יז
 עינַאּפש ןופ ןדָאב םעד ףיוא (..) טיהיירפ רעד ןופ ןוא עינַאּפש ןופ
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 ןלעװ ייז ,המקנ ןופ ,ננורעּפמע ןופ ,עיגרענע ןופ ןעמָארטש דיז ןעלמַאז
 ."ןרַאברַאב יד ןרעפעמשעצ ןוא ןזיורבפיוא

 ריא  :טקירדעגסױא ךיִז עיצַארַאלקעד ַא ןיא טָאה ןַאמ ךירנייה

 2גַאנ רעד ןֹופ דוככ םעד ןֹוא דנַאל רעיא ןופ דובכ םעד טקידיײטרַאפ

 רעדָא ןשטנעמ עײרפ ןרעװ רימ ןלעװ ךייא ךרוד .טייהשטנעמ רעצ

 :גיזַאבמֹוא ןיא טניזַאב ןרעװ טשינ ליװ סָאװ ,קלָאפ ַא רעבָא .ןפַאלקש

 :םטיס ןֹוא ננורעדנוװַאב טימ ןפרַאד םלעװ רעד ןופ ןשטנעמ עלַא .רַאב

 .'ליּפשיב רעיא ןעמענפיוא עיטַאפ

 עקיטציא יד ןופ טקסיײרטעגפיוא ןיא קֶלָאפ עשידניא סָאד,  ;ורענ

 :ער יד ןֹופ םײז רעד ףיוא ןֹוא רעקלעפ יד טימ ןענעז רימ .ןשינעעשעג

 :ןקעגרַאפ ןענעז ןציטשוצרעטנוא יז ידכ .עניכ ןוא עינַאּפש ןופ ןעגנורינ
 רימ ןבַאה ןליװ ןשונ ןופ ןכיײצ סלַא . סעיצַארטסנַאמעד רעטנזיופ ןעמ

 ."עינַאּפש ןײק ףליה עשיניצידעמ טקישענ

 יד טפקירדענטױא טָאה דנַאכרַאפנפַאר ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומַאק יד

 ןופ עיצַארַאלקעד ריא ןיא רעדנעל עלַא ןופ ןסַאמ:סקלָאפ יד ןֹופ ןליפענ

 רעד ןֹופ גנוײרפַאב סעינַאּפש , :ןענעײל רימ וװ ,1986 רעבַאטקַא 60

 עטַאװירּפ ןײק טשיג ןיא עיסערגַא רעשיטסישַאפ ןוא רערענַאיצקַאער

 :ענרַאפ רעצנַאג רעד ןופ ךַאז ענײמעגלַא יד רַאנ ,רעינַאּפש יד ןופ דאז

 ."טייהשטנעמ רענעמירש

 ןפימ טעטירַאדילַאס רעקיזָאד רעד ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד

 סע ֹוװ ,סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןעװעג ןענעז קלָאפ ןשינַאּפש

 2ַאזֹוצ טולב רעײז ןסָאנרַאפ ןוא םנַאה ןיא רעװענ טימ טפמעקעג ןבַאה

 ןטסישַאפיטנַא רעטנזיופ רעקילדנעצ קלָאפ ןשינַאטש ןופ ןיז יד טימ ןעמ

 .רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ

 גנורימרַאפ ןוא גנודנירנ

 סעדאנירב עלאנַאיצאנרעמניא יד ןופ

 :ַאםיפנא עשידנעלסיוא ןבָאה ,רעירפ ןעזעג ןיֹוש ןבָאה ריס יװ
 דלַאב ןסַאמ?סקלַאפ עשינַאּפש יד טימ טײז ייב טייז טפמעקעג ןטסיש

 רעשיטסישַאפ רעד ןכָארבעגסױא ןיא סע ןעװ ,טנעמָאמס ןטשרע ןופ

 .םנַארפ:קקלַאפ ןופ גנוריגער רעד ןגעק שטופ

 .עינָאלַאטַאק ןיא םרימרָאפ ךיז ןבָאה "ךעלטרעדנוה , עטשרע יד
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 :ַאּפש ןשינַאקילבוּפער ןיא ךיז ןבָאה גירק ןופ דורבסיוא ןרַאפ ךָאנ

 עכלעװ ,דנַאלשטיײד ןופ רעפמעק עשיטסישַאפיטנַא טצעזַאב טַאהעג עינ

 ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה יז ןופ ?ײט ַא .החונמ םוקמ ַא ןענופעג ָאד ןבָאה

 ןַאמלעט , יד ןפַאשעג ןבָאה יײז .קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק ןיא
 ."עירוטנעס

 ריא ןופ געט עטשרע יד ןֹופ ךיז ןבָאה עירוטנעס:ןַאמלעט רעד ןיא

 רָאנ ,דנַאלשטיײיד ןופ ענעפַאלטנַא ןיולב טשינ ,ןדיי ןענופעג גנוייטשטנא

 טרעגלַאװעגמורַא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ךיז ןבָאה עכלעו ,ןדיי עשיליוּפ ךיוא

 ;רַא סלַא ןוא ןזײװסיױא עשיטילָאּפ םימ עיגלעב ןיא ןוא ךײרקנַארפ ןיא
 ןסָאנעג ,עינַאּפש ןשינַאקילכבוּפער ןיא ,ָאד יז ןבָאה ןטסיוװיטקַא:רעטעב

 ,טכער:ליזַא ןופ

 יד .סעירוטנעס ערעדנַא טעדליבעג ךיוא ךיז ןבָאה םעד רָאנ דלַאב |

 ;יא ןײרַא ןענעז סע דנַאטשַאב סנעמעװ ןיא ,יצָאס ןָאטסַאג סעירוטנעס
 ;ןַארפ ןופ -- ןירַאּפ ןופ עירוטנעס יד ךיוא יװ ,ןקַאילַאּפ ןוא רענעילַאט

 עשינַאטנַאּפכ עטשרע יד ןעװעג ןענעז סָאד .ןטסישַאפיטנַא עשיזיוצ
 ;טכַאלש רעד ףיוא טעטירַאדילַאס רעלַאנַאיצַאנרעטניא ןופ ןקורדסיוא

 .עינַאּפש ןֹופ ענערַא
 :ַאנרעטניא יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז 1020 רעבַאטקָא 14 םעד

 -  .סעדַאגירב עלַאנָאיצ
 ןופ רעוט:רעטעברַא עשנַאקַאב ןענופעג ךיז ןבָאה ץיּפש רעײז ןיא

 ?םילַאּפ ןופ דילגפימס טלמעד -- יטרַאמ ערדנַא :רעדנעל ענעדישרַאפ

 ןעװעג ןיא רע .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ַארויב

 ןסָארטַאמ עשיזױצנַארפ יד ןופ טלַאװער ןופ רָאטַאזינַאגרַא סלַא טנַאקַאב
 :רא:ץנעװרעטניא ערעדנַא ןוא עשיזיוצנַארפ יד ןגעק םי ןצרַאװש ןפיוא

 ;ער עשיסור עגנוי יד טולב ןיא ןקיטשרעד טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןעיימ

 ,(ָאללַאג) ָאגנָאל ישזדיאול רעריפ:רעטעברַא עשינעילַאטיא יד ;עיצולָאװ

 ָאירַאמ ןוא סעדַאנירב עכַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ רָאטקעּפסניא רעטעּפש

 גַאטסכײר ןיא טַאטוּפעד רענעזעװעג ,רעלמייב סנַאה דיוא יװ ,יטעלָאקינ

 2וטסינומָאק רעשישטייד רעד ןופ טעטימָאק:לַארטנעצ ןופ דילגטימ ןוא

 רעבמעצעד ןט:2 םעד דירדַאמ ןופ טנַארפ ןפיוא ןלַאפעג ,ײטרַאּפ רעש
 ערעדנַא ןוא ןָאמיד רישזלַא ןופ טסינומַאק רעשיזיוצנַארפ רעד- ,6

 .רעוט:רעשעברַא

 עז ,רַאפעג:טיוט ַא ןיא ןעװעג זיא דירדַאמ ןעװ ,טייצ עטשרע יד

 ,גנוביאסיוא רעטרעלענשרַאפ רעצרוק ץנַאנ א ךַאנ עקיליוװיירפ יד ןענ

 ןטנָארפ יד ןעו ,רעטעּפש .טנַארפ רעדירדַאמ ןפיוא ןרָאװעג טקישעגרעביא
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 ויַאלסָארַאו ןופ .נ

 וקסװַארכמָאד

 װַאלסָארַאו ןופ .נ .א "80 עפורג, רעשיליוּפ רעד ןופ עקיליװװרפ עשידוו

 ,רַאשרלַאג ,(טצוז) םווכנשריק ,ןָאקלע ,ןײטשלזנוא :סקנול ןופ ,וקסװַָארבמַאד

 בולטַאג





 טרעיודעג טנַארפ םֹוצ ןעגנוטיירנוצ יד ןבָאה ,טריזיליבַאטס ךיז ןבַאה

 .רעגנעל

 :לַא ןײק ןעמוקעג ןענעז ײז ױזַאיװ) עטעסַאבלַא ןייק קידנעמוקגָא

 יד ןיא ןרָאװעג טריפעג עקיליוװויירפ יד ןענעז (רעטיײװ עז -- עטעסַאב
 ,ןפמַאקןסקַא רַאפ ןעניד גירק ןרַאפ ןגעלפ עכלעװ ,סענערַא ענעזעוועג

 רַאפ טנידעג יז ןבָאה רעבָא טציא .רעינַאּפש יד ייב ?יּפש עטנילַאב יד

 ךרוד !רָאװעג ןעמונעגפיוא עקיליװיײרפ יד ןענעז ַאד .ןקעװצ ערעדנַא

 :עג טָאה רעכלעװ ,סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ רעײטשרַאפ א

 ןופ גנומײדַאב עשישילַאּפ יד יז קידנרעלקרעד ,עדער א יז רַאפ ןטלַאה

 עכלעו ,ןילּפיצסיד ענעמונעגנָא קיליוװירפ ַא טגנַאלרַאפ רע .ףמַאק רעײז

 סגטסנימ ןרעפטנע עקיליװיירפ יד .ףמַאק ןקילײה ַאזַא ןיא קיטייג ןיא

 ,ןעטלײבעג טימ "לַאנַאיצַאנרעטניא  ןופ גנאזעג טרעטסײנַאב ַא טימ

 .ןפסיופ ענעביוהעגפיוא
 טדער רעכלעוו ,רעײטשרַאפ רעשירעטילימ ַא ףיוא יז טמענ םעדכַאנ

 .ןגָארפ עשירעטילימ ןגעװ ךדעלכעזטּפױה
 רעדָא ,דנַאל:םַאטשּפָא ןטיול טלײמעגרעדנַאנַאפ ןרעוו ענעמוקעגנָא יד

 ןוא ןדי םימ ןקַאילַאּפ ,רעינלעב טימ ןזיוצנַארפ ;ליּפשיײב םוצ .דַארּפש

 ןוא רענַאקירעמַא טימ רעדנעלגנע ,ןלױּפ ןֹופ ןעמַאמש סָאװ ,רעניארקוא

 :כאפ עשירעטילימ יד טכַארטַאב ןיא ךיוא טמענ'מ .וװ .א .א רעדַאנַאק

 רעדָא רעגלעז עקיטפנוקוצ יד ןרעװ םעד טיפ ;שזַאטס ןוא ןשינעטנעק

 ,ןעננלײטּפַא;עירעטנַאפניא רעדָא עירעליטרַא וצ טלײטענוצ ןריציפַא

 .ןפמַא:רַאטינַאס ןוא רעקינַאכעמ ,ןרעּפַאס ,עיצַאיװַא

 .װ .א .א ןָאילַאטַאב ,עינַאּפמָאק ,טייהניא רעשירעטילימ רעדעי וצ
 :עננַא רעשיאיײטרַאּפ טיול .רַאסימָאק רעשיטילַאּפ ַא טלײטעגוצ טרעוו

 ?םֹוא רעדָא טסיכרַאנַא ,שסילַאיצַאס ,טסינומַאק א ןייז רע ןָאק םייקירעה

 ןלעמש עכלעװ ,תוחוכ עשישילַאּפ יד ֹוצ קידנכערּפשטנַא ,רעשיאײטרַאּפ

 .(רַאלוּפַאּפ עטנערפ) טנַארפ:סקלַאפ םעד ןעמַאזוצ

 ןענעז (ןרַאסימָאק עשיטילַאּפ ןוא ןריציפָא) ןערדַאק עטמיטשַאב יד

 .ןמייקיעפ ערעיײז ןזײװ ןפראד טשרע ןלעװ יז ,עקיטליגדנע ןייק טשיג

 ,ףמַאק ןופ רעייפ ןיא ,עינַאּפש ןיא טרָאד זַא ,ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא ןוא
 ןבַאה עכלעוו ,תוחוכ:סקלָאפ ערַאברעדנוװ טקעלּפטנַא לָאמטּפָא ךיז ןבָאה

 ;עטנעק עשירעטיליס טימ אפונ ךיז ןוא ןטסילַאיצעּפס ןגיטשעגרעכביא

 .ןטייקיעפ עשירעיצרעד:שישילַאּפ ןוא ןשינ

 ,שעוװרעטנוא ,נוצְנֲא ןשירעטילימ ַא טמוקַאב רענלעז יד ןופ רעדעי

 4 .ןטעּפרַאקס רַאּפ ײװצ ןוא ?טנַאמננער ַא ,ךעלכיטזַאנ ייווצ ,ךוטנַאה ַא
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 ,98ע5 ַא ,רעלעט םענעלַאטעמ ַא :ןסע םֹוצ םילכ יז ןעמוקַאב םעד ץוהא
 ,ךיש עשירעטילימ רַאפ סקַאװוש ,שַאלפ:דלעפ ַא ,רעכעב  ַא ,לּמַאג
 ןיוש םעז רעקיליװיײרפ רעקיטכענ רעד ןֹוא קַאזקור ַא ,?טרַאנײלױק ַא
 .רענלעז רעתמַא ןַא יװ סיוא

 ,"ףליה רעטיר, רעד רַאפ רעדײלק עליוװיצ ענַײז קעװַא טיִג רע
 ןענעז סָאװ ,ןעגנילטכילפ יד ןוא גנורעקלעפַאב רעד יז טקייטעצ עכלעוו
 .םונהיג:ָאקנַארפ ןופ ןפָאלשנַא

 .קעד ַא ןֹופ ןבעל סָאד טסירַאגירברעטניא ןרַאפ זָא ךיִז .טבייה סע
 ןליויצ ןופ ןענױװעגּפָא ךיז ףרַאד'מ .ןטײקירעװש ענייז עלַא טימ ,טור
 רע טמענ רעפמעק:סטייהיירפ רעקיניזטסוװַאב רעקיליוװיירפ סלַא .ןבעל
 שממ טזײװַאב ןוא טײקנטלַאהעגסױא טימ טכילפ יד ךיז ףיוא רעבָא
 ײמרַא רערעלוגער א ןיא רענלעז רעכעלניײװעג ַא סָאװ ,סָאד :רעדנוװ
 רע .געט ײרד --- ײװצ ןיא סיוא ךיז רע טנרעל ,שדוח ַא ןיא טנרעל
 סָאװ ,רבח ןייז ןגָאוצרעביא ךיז טימַאב ןוא סיילפ סיורג סױרַא טזײװ
 :עשראפ ֹוצ טשינ ךיז סנטסעדנימ רעדָא םיא רַאפ רעירפ ןעמוקעג זיא
 : .םיא רַאמ ןעמ

 :רעמ רעטסערג:טײװ רעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,עקיליוויירפ עשידיי יד
 ךַָאנ ןעמוקעגנָא ןבעל עײנ סָאד זיא ,רעטילימ ןיא טנידעג םשינ טייה
 .רעקרַאטש רַאנ ןעוועג טייקיטומ ןוא סיילפ רעיײז ןיא רעבירעד .רערעװש
 ;ידי יד ןפור ,ןסעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא טימ טקַאטנָאק ןטשרע ןופ ךיילג
 רעיז רעבָא .םירבח ערעײז יב גנורעדנוװַאב סױרַא ןרעטנָאלָאװ עש
 ;:טכַאלש יד ףיױא ףמַאק םעניא ןזײװַאב טשרע יז ןלעװ טייקשידלעה
 .רעדלעפ

 ;ימ ןופ רָאנ טשינ לוש עטשרע יד רעבירעד זיא זעינאביא םאסאק
 :אנרעטניא ןוא רעיודסיוא ,טומ ןופ ךיוא רָאנ ,גנודליבסיוא רעשירעטיל
 .גנורעדירברַאפ רעלַאנָאיצ

 ןרָאװעג טלײשעגרעדנַאנַאפ ןיא זעינאביא סאסאק ןיא גָאש רעד
 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיֹוא

 ,ןייטשפיוא- 0

 ,דלעפ ןפיוא ןעגנוביא וצ שרַאמּפָא 0

 ,עמרַאזַאק ןיא םוקקירוצ 0

 . ,ןסע 0

 ,ןעגנוביא וצ שרַאמּפָא לָאמַאכָאנ- 0

 ,םוקקירוצ - 0
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 ,טייצ עיירפ רעטעּפש ןוא ןסע:טגװַא- 0
 ,לעּפַא2טנװַא - 0

 ,ןײּפש טימ ןעגנודָאל עשיטעיװָאס ןָא ןעמוק טײצ וצ טייצ ןופ
 .ןסעטַאקילעד ערעדנַא ןוא רעטוּפ ןעמ טסע טלמעד

 :גיא רעקיזָאד רעד רַאפ ךַאז עכַאפנײא ַאזַא ןעװעג טשינ ןיא סע
 ןיא ךעלטיײהנײא ןעװעג ןיא עכלעו ,רעפמעק החּפשמ רעלַאנָאיצַאנרעט
 .ּפָא יד ןֹופ ןטײהניױװעג יד טיול קיטרַאנדישרַאפ רעבָא ,פאעדיא ריא
 םייב ןייװ ןעקנירט וצ טניוװעג ןענעז ,לשמל ,ןזיוצנַארפ .רעדנעל:םַאטש
 ;ננע ןֹוא ריב ןוא עװַאק --- ןשטייד ,ןשקָאל ביל ןבָאה רענעילַאטיא ,ןסע
 -- רעװַאנידנַאקס יד ןוא ןזײּפש עפרַאש -- ןרַאגנוא ,ײט -- רעדנעק
 .סקעבעג סיז

 יד ןיא טָאה קילבופער עשינַאּפש יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז
 עקיזָאד יד ןקידירפַאב טנַאקעג טשינ המחלמ ןופ ןעגנוגנידַאב ערעװש
 טניוװעגוצ ךיז טָאה רעקיליוויירפ רעד ןוא ןעגנַאלרַאפ עקיטרַאנדישרַאפ
 ןיא טָאה סעטירַאדילַאס עלַאנַאיצַאנרעטניא יד .ןעגנוגנידַאב עינ יד וצ
 טָאה ,לשמל ,ןיוצנַארפ ַא ןעװ .זיולב םעד טצנעגרעד סָאמ רעסיװעג א
 לשעלפ םוג א ןעמוקַאב עיצַאזינַאגרַא ןייז ןופ רעדָא םירבח עגייז ןופ
 ..בופ2םוי ַא ןעװעג ןיא ,?זעק:רעבמאמאק ַא ןוא ןייו

 ןײק ןעועג םשיג ,רעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ןענעז רעפמעק עשידיי יד
 :ירב עקיטרַאנדישרַאפ עלַא ןופ ?ײט ןלַארגעטניא ןַא קידגדליב ,םַאנסיוא
 .ןפייהנײא ערענעלק ןוא סעדַאג

 עירָאעט ןענרעפ ןעמ טנעלפ ,סעמרַאזַאק יד ןיא ,אפוג טרָא ןפיוא
 דֿפעפ ןיא קידנעײגסױרַא .קיטקַאט ןֹוא עיגעטַארטס רעשירעטלימ ןופ
 עשינעטַארטס ןעמענרַאפ ןוא ןריקַאפַא ,ןרישרַאמ טנרעלעג ןעמ טָאה
 ןעמענעצ סָאד :רעװעגנישַאמ יב טנרעלעג דיז ןבָאה ערעדנַא .סעיציזָאּפ
 :טנאה ןפרַאװ טנרעלעג ךיוא ךיז טָאה ןעמ ."םיסקַאמ , םעד ןריטנַאמ ןוא
 נָא ןעמ טָאה ,רעװעג ןיא לגנַאמ ןבילוצ ,ןלַאפ עסיװעג ןיא .ןטַאגַארג
 .ןיטש א טצונַאב טַאנַארג ַא טָאטש

 רעשיטילַאּפ רעד רַאפ טגהָאזעג קרַאטש ןבָאה ןרַאסימָאק;טילָאּפ יד
 ןמארעפער ,סעיצקעל ןעמוקרָאּפ ןגעלפ סע .עקיליוויירפ יד ןופ גנויצרעד
 נפ ,קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ,סעמעט עלעוטקַא ןנעוװ ןסעומש ןוא
 דעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא טרָא ריא ןוא עינַאּפש ןיא ענַאפ רעשיטיל
 .װ .א .א ץנעוורעטניא:טשינ ,טנַארפײסקלָאפ ,קיטילָאּפ
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 עטשרע יד טעדליבעגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה זעינאביא טאסאק ןיא

 סָאװ טימַאב ריז ןבָאה ןרענָאיצילימ יד .טויקיטעט:רוטלוק ןופ ןעמרָאפ

 עשירעטילימ סרעדנוזַאב רָאג ןוא רעדיל עשינַאּפש ןענרעלסיוא רעלענש

 ןרָאכ ערענעלק עטשרע יד ןדליב ןבױהעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה ָאד .ןשרַאמ

 ,ןזײרק עשיטַאמַארד -- ןלַאפ עסיוועג ןיא ןוא ןּפורג;ךַארּפש יד טיול

 :םדנַאל ערעײז רַאפ רָאנ טשינ ךַארּפש רעײז ןיא טליּפשעג ןבָאה עכלעוו

 :טסבלעז ,טָאה סָאד .ןּפורג:ךַארּפש ערעדנַא עַלַא רַאפ ךיוא רָאנ ,םייל

 :רוטלוק יד םימ ןענעקַאב וצ רעטנעענ ךיז טכעלגעמרעד ,ךדעלדנעטשרַאפ

 ?עדירברַאפ יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןסעשילַאנַאיצַאנ ערעדנוזַאב ןופ ןשפרעוו

 .ײז ןשיװצ גנור

 סָאװ ,םעד בילוצ ,ןײז טנָאקעג טשינ סע טָאה ךַאז עטפַאהרעיױוד ןייק

 ןיא ןעגנוביא ןכָאװ עכעלטע ךָאנ :ןטיבעג רדסכ ריז ןבָאה ןשטנעמ יד

 .טנָארפ ןפיוא ןרָאפעגּפָא עּפורג עדעי

 ןכרוד ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא זעינאביא סאסאק ןיא טייצ עיירפ יד

 עשינַאּפש יד ןענרעל וצ ךיז ,ווירב ןביירש ,ןעגנוטייצ ןענעײפ וצ רעטמעק

 ;ב/0:םוי ןיא .גנורעקלעפַאב רעקיטרַא רעד טימ ךיז ןפערט ןוא ךַארּפש

 ,עמרַאזַאק ןיא ןעמוק רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד ןגעפפ געט

 2םומ:םֹוי םעד טנעלפ רעכלעװ ,"ןלַאנַאיצַאנרעטניא ,, ןַא ןדַאפוצנייא ידכ

 .עילימַאפ רעײז טימ ןעגנערברַאפ ןוא יז טימ ןסע גָאט

 לָאצ עסיװעג ַא טָאה עקיליוויירמ לָאצ רעד ןופ סקוװ ןטימ ןעמַאזוצ

 !עגָאלָאק עלַאנָאיצַאנרעטניאע ןַא טעדקיבעג (סעירוטנעפ) ייךעלשרעדנוה ,

 ,רעטנזיוט ןיא ןסקַאװעגסױא ןיא ןטסידַאגירברעטניא לָאצ יד ןעװ ןוא

 ימָאד טָאה עדַאגירב רעדעי ןיא .סעדַאגירב ןדליב ןבױהעגנָא ריז ןבָאה

 .טעטילַאנָאיצַאנ עסיוװעג ַא טרינ

 :ַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ לעטשנעמַאזוצ רענײמעגלַא רעד

 יי :רעקידנגלַאפ ןעװעג זיא סָאד

 ,ןשטייד --- עדַאגירב עמ1

 ,רענעילַאטיא --- עדַאנירב עלם9

 ,ןקַאילָאּפ --- עדַאגירב עמ

 ,וזיוצנַארפ --- עדַאגירב עס4

 ,רענַאקירעמַאנָאלגנַא --- עדַאגירב עמ8

 ןכעשט ,רעדנעל עשינַאקלַאב יד ןופ עקיליוויירפ --- עדאנירב עלע,09

 .ערעדנַא ןוא
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 :עג ןעמונעגגָא ןבָאה סעדַאגירב ןוא ןענַאילַאטַאב ,סעינַאּפמָאק יד

 ,ןטסישַאפיטנַא ןוא רעביירש עטנַאקַאב רעדָא ןדלעה עלַאגָאיצַאנ ןופ ןעימ

 :צימ ,וַארטימיד ,ַאקנעשטוװעש ,יקסװַָארבמָאד ,ידלַאבירַאג ,ןַאמלעט :יװ

 2גנישַאװ שןדרָאשזד ,ןלָאקגיל ,סיבָרַאב ירנַא ,רעקוַאּפ ַאנגַא ,שטיוועק

 .װ .א .א ןָאט

 סעדַאנירב עלַאגָאיצַאנרעטנא יד ןופ ןטיײהנײיא ענעדישרַאפ יד

 טיול לעטשנעמַאזוצ ןשיטשילָאנָאמ ןייק טַאהעג טשינ לָאמגײק רעבָא ןבָאה

 ןופ -- טײהנײיא עדעי ,טרעקרַאפ רָאג .ךַארּפש רעדָא םעשילַאנָאיצַאנ

 טשימעג רעמ ןוא רעמ ץלַא ןיא -- עדַאגירב רעד ןיב עינַאּפמַאק רעד

 :ַאּפ ןעװעג ןעגעז עדַאגירב:"יקסװַארבמָאד , רעשיליוּפ רעד ןיא .ןרָאװעג

 -- ?װַארטימיד , ןיא .רעינַאּפש ןוא ןדיי ,ןסורסיײװ ,רעניאדקוא ,ןקַאיל

 :יד םעד ןיא .ןדי רעניטסעלַאּפ ךס ַא רעײז ,רענעמור ,ןרַאנלוב ץוחא
 ,ןקַאילַאּפ ,ןשטייד ,ןרַאגנוא ןעוועג ןענעז ןָאילַאטַאב:"ועיַאּפַאשט ,, ןשישט
 .םעיצַאנ ענעדישרַאפ 21 ןופ לָאצ ערענעלק ַא ןוא ןדיי ,רעינַאּפש

 רעטסערג רעד ןופ ןענַאטשַאב ןיא עינַאּפמַאק:"ןיװמטָאב , יד וליפא

 ןעװעג וליפא טרָאד זיא'ס .רעינַאּפש ,ןקַאילָאּפ ןופ ךיוא רעבָא ,ןדיי לָאצ
 .ךירג א ןוא שטייד א

 ;עג םערַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ רעפמעק עֶלַא ןבָאה יוזַא
 ןפימ ןעגנורדעגכרוד ןעװעג ןענעז עלַא ןוא .החּפשמ עסיורג ַא טעדליב
 :אנרעטניא ןגעק ,קילבוּפער רעשינַאּפש רעד רַאפ קידנפמעק ןַא ,קנַאדעג

 טײקיגנעהּפַאמוא ןֹוא טיײהיײרפ רעד רַאפ ייז ןפמעק . ,םזישַאפ ןלַאנָאיצ

 ;װרפ רעכעלנעזרעּפ רעד רַאפ ךיוא יװ ,דנַאֿפ ןוא קלָאפ ןגייא רעיײז ןופ
 .קיִלג ןוא טייה



 טרענייוו ךירע

 סעדַאנירב עלַאנָאיצַאנדעטניא יד ןופ דיל סָאד

 ,ןריובעג דנאל ןסטייוו ןיא רימ

 ,םימ ןעמונעג ןצרַאה ןיא סאה זיולכ

 ,ןריױלרַאפ טשינ םייה רעזדנוא רימ ןבָאה ךָאד

 .(סיב) דירדַאמ טנייה זיא םייה רעזדנוא

 ,ןדַאקירַאב ףיוא ןעייטש רעדניק סעינַאּפש

 .טעלָארּפ ןוא רעױּפ ןענעז רעדירב ערעזדנוא

 ;עדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא ,סיױרַאפ

 (סיב) !טעטירַאדילַאס ןופ ןַאפ יד דיֹוה

 ,ערע רעזדנוא םציא ןיא טייהיירפ סעינַאּפש

 .לַאנָאיצַאנרעטניא טציא ןיא ץרַאה רעזדנוא

 !ןרעגָאיגעל:דמעהפ יד לװייפ םוצ טגָאי

 .(סיב) לַארענעגןטידנַאב םעד םי ןיא טגָאי

 ,עדַארַאּפ וצ ךיז דירדַאמ ןיא ןיוש םיירג רע

 .םעּפש ֹוצ טמוק רע ,ָאד ןיוש רעירפ ןענעז רימ

 ;,עדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא ,סיױרַאפ
 (סיב) !טעטירַאדילָאס ןֹופ ןַאפ יד ךייח

 ןטַאנַארג ןוא סעבמָאב ,ןסקיב טימ

 .דנַארב יד ןטָארסיוא טעװ גנַאלש יד

 ,ןטַארַאפ ןוא ןפידנַאב ןופ דנַאל סָאד יירפ

 (סיב) !דנַאל סָאד טרעהעג ךייא ,רעינַאּפש רעדידב

 ,תונכחר ןייק ןטסישַאפ רַאפ
 .םעה ...םיא טגָאירַאפ ,טנוה םעד רַאפ דסח ןייק

 ,עדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא ,סױרַאפ
 (סיב) !טעטירַאדילַאס ןופ ןַאפ יד ךיוה
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 ןער טיודול

 ןרענַאיצילימ עשידנעלסיוא ןופ דיל

 ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ רימ

 ןענַאב טימ ןעמוק רימ

 ;םוםוצ ןעײג רימ

 ןסירעצ ןייז ךיש יד ןגעמ !

 ,עטקילפעצ רעדיילק יד

 רעצרעה עקימַאלפ טיט ןענַאּפש רימ

 רעייפ ךרוד ןֹוא ןדנַארב ךרוד

 ,עטקירדרעטנוא עלַא רַאפ

 ,עינַאּפש רַאפ ףמַאק ןיא

 ,רענעילַאטיא ,דיי

 ,זיוצנארפ ןוא םוד

 ןעמַאזוצ עלַא ַאד ןעיג דימ

 ,פסקַא ייב ?סקא

 ' .טלעטשעג ףמַאק ןיא
 רעדניק ןֹוא ןעיורפ ,רענעמ

 ןעמַאצרַאפ וצ --- םגַאװ ַא

 ,ןפסישַאפ יד געװ םעד

 .עינַאּפש רַאפ ףמַאק ןיא

 ,1000 רעבסעװָאנ ,דורדַאמ

 עינַאּפש ןייק "עפמעק ןשידיי ןופ געוו רעד

 ;אב ןיא סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ לָאר עקיטכיװ יד
 ;ירעטילימ ײמרַא ריא ןוא קילכוּפער רעשינַאּפש רעד ןבעג ןיא ןענַאטש
 :עפילימ ןוא רענלעז עשינַאּפש ןרימרָאפסױא ןפלעה ,ןטסילַאיצעּפס עש
 ןשיטסישַאפ ןופ געט עשיטַאַאכ עטשרע יד ןיא ?ליײװ ,רעקינכעט עשיר
 ;עג טָאה ןעמ ,עיכרַאנַא ןַא תוחומ יד ןיא טשרעהעג טָאה דנַאטשפיוא
 ויא סָאװ ,ןדלעה יװ ןלַאפ ןוא ןטסורב ענעפָא טימ ןפמעק ןגעװ טדער
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 טיט גירק םענרעדַאמ ַא ןופ ןפירנַאב יד וצ טסַאּפעגוצ ןעװעג טשינרַאג

 .ןפיײהגײא עטריזירַאטַאס ןוא עיצַאיװַא ,ןעקנַאט ,ןעײשנַארט

 :רעטניא יד ןופ גנוטײדַאב עשילַארָאמ יד ןעװעג ןיא קיטכיװ רָאג

 :עגרָאפ ןיא רעדלעפ:טכַאלש עשינַאּפש יד ףיוא .סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנ

 :עֶלע עטסעב יד ,עיטַארקַאמעד ןוא םזישַאפ ןשיװצ לגנַארעג ַא ןעמוק

 טנָאקעג טשינ ןבָאה רעדנעל עלַא ןופ ןטסישַאפיטנַא יד ןשיװצ ןטנעמ

 ןטנַאילעבער עשינַאּפש יד ןופ ןתוירזכא יד וצ ןקוקוצ ךיז קיטליגכיײלג

 רעד טימ קלָאפ ןשינַאּפש ןופ םייהיירפ יד ןקיטשרעד וצ ןליװ רעײז ןוא

 ןעװעג זיא ףמַאק ןיא ?ײטנָא רעײז .ןינילַאסומ ןוא ןרעלשיה ןופ ףליה

 טשינ טליפרעד ךיז טָאה סעכלעוו ,קלָאפ ןשינַאּפש ןרַאפ גנוקיטומרעד ַא
 .ףמַאק ןיז ןיא טמַאזנײארַאפ

 טָאה רעכלעװ ,רָאטקַאפ רעטסקיטכיװ רעד ןעװעג ךיוא ןיא סָאד

 :ַאּפש ןֹופ רעדלעפ:טכַאלש יד ףיוא ןטסישַאפיטנַא עשידיי יד ןסיוטשעג

 טשינ ןבָאה יז ןֹוא רעטילימ ןיא טנידעג טַאהעג טָאה יז ןופ קינײװ .עינ

 ?גזעװנָא רעײז טימ .ןשינעטנעק עשירעטילימ ערעײז טימ ןפלעה טנַאקעג

 ןופ טעטירַאדילַאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד טקרַאטשרַאפ יז ןבָאה טײה

 ןשידײ ןופ םיײהנזעװנָא יד טרישנעמוקָאד ןבָאה יז .ןשטנעמ:סטעביױַא יד

 ןוא טײהיײרפ ןשיװצ ?גנַארעג ַא רָאפ טמוק סע וװ ,םוטעמוא קלָאפ

 ןביוהעג םורַא ױזַא ןבָאה יז .םזישַאפ ןוא עיטַארקַאמעד ,,יירעפַאלקש

 ןַא ןבעגעג טַאט טימ יז ןבָאה קיטייצנייא .קלָאפ ןשידיי ןופ ןעזנָא םעד

 :עז ,םינדחּפ ןענעז ןדיי זַא ,עדנַאנַאּפַארּפ רעשיטימעסיטנַא רעד רעפטנע

 דלעפ:טכַאלש ןפיוא ףמַאק ןיא ןבעל רעײז ןלעטשוצנייא קיעפ טשינ ןענ

 .טנַאה ןיא רעװעג טימ

 אּפש ערעײז ןופ טייז רעד ייב ןענופעג ךיז ןבָאה רעפמעק עשידיי

 זַא ,ןעזעג רעירפ ןבָאה רימ .געט עטשרע עמַאס יד ןופ רעדירב עשינ

 ּו

 רַאפ טכער:ליזַא ןֹופ ןסָאנעג עינַאּפש ןיא ןבָאה ןדי לָאצ עסיוװעג ַא

 ןבָאה יז ץוחא .דנַאטשפיױא ןשיטסישַאפ ןרַאפ ךָאנ םיטילּפ עשימילַאּפ

 :טרָאּפס עשידיי עינָאלַאטַאק ןיא ןענופעג טגוב ןופ געט עטשרע יד ןיא ריז
 ידכ ,ןעמוקעג ָאד ןענעז עכלעו ,עיגלעב ןוא (קסאי) ךיירקנַארפ ןופ רעל

 טָאה עכלעװ ,עדַאיּפמילָא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןעמענוצלײטנַא

 .1980 ילוי ןט:18 םעד ןעמוקרָאפ טלַאזעג

 :נֹוא , גנוטיצ:רעגַאק רעד ןיא יז ןופ רענייא טביירש סע סָאװ טָא

 ;19989 םריג ,"ןטָארד:לכעטש רעט
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 ןא םימ טנערַאּפסנַארפ ַא "אלבמאר , ףיוא ןעוועג זיא ןט:22 םעד ,

 .טנַארפ רעסַאגַארַאס ןפיוא עקיליװיירפ םבײרשרַאֿפ ןעמ :טפירשפיוא

 :רַא ךיז ;ץילימ רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז טָאה םירבח עּפורג ערעסערג ַא

 טשינ רעבָא ןבָאה רימ ."ןַאמלעט , ןעמַאנ ןרעטנוא עּפורג סלַא טשריזינַאג

 ןענעז עּפורג רעזדנוא וצ .ןעװעג טשינ זיא'ס ?ײװ ,רעװעג ןייק ןעמוקַאב

 .עכעלטרַאװשנַארַאפ עשיטילַאּפ ןוא עשירעטילימ ןרָאװעג טלייטעגוצ

 ."טנַארפ ןסיוא ןרָאּפעגּפָא רימ ןענעז ילֹוי ןט:24 םעד

 ןפסישַאפיטנַא עשידײ עיגַאּפש ןײק ןרָאפעגּפָא ןענעז עטשרע יד

 :עגסֹרַא 1930 טסוגיױא ןט:8 םעד רָאנ ןיא םיֹוב ןָאעל .ךיירקנַארפ ןופ
 ?געגלײטנָא ךײלג רע טָאה עינַאּפש ןייק קידנעמוקנָא .זירַאּפ ןופ ןרָאפ
 ;עג ןיא סָאד .ןלַאפעג רע ןיא ןוריא ייב .ןטכַאלש עטרעטיברַאפ ןיא ןעמ

 טכַאמעג טָאה טיוט ןייז .עינַאּפש ןיא דלעה רעשידיי רעטשרע רעד ןעו

 .םלעו רעשידיי רעד ןיא ןוא ןירַאּפ:רעטעברַא םעניא קודדנייא ןקרַאטש ַא

 ,ןעלקיטרַא ןוא רעדיפ םעמדיוועג םיא ןבָאה ןטעָאּפ ןוא רעביירש עשידיי

 ןפיוא .רעפעפ קיציא רעטכיד רעשיטעיװַאס;שידי רעד סרעדנוזַאב

 טעדנוװרַאפ טרָאד זיא ןוא טפמעקעג ךיוא ןיֹוש טָאה ןוריא ןופ טנַארמ

 ,ךײרקנַארפ ןיא רעריפ:ןענַאזיטרַאּפ -- רעטעּפש ,ןײטשּפע ףסוי ןרָאװעג

 .ןשטייד יד ךרוד ןסָאשרעד

 :ערג רעשינַאּפש רעד ןופ טנעַאג רָאג ךיז טניפעג סָאװ ,זולוט ןֹופ

 :רעדיװ רעטמירַאב רעטעּפש רעד ,רעגנַאל ?דנעמ ןרָאפעגּפָא ןיא ,,ץענ
 :ַאקלַאב רעד ןיא טפמעקעג ןבָאה לָאז רע .ךיירקנַארפ ןיא דלעה:דנַאטש

 ."װָארטימיד , עדַאגירב רעשינ

 ;נירג רעד רַאפ עינַאּפש ןייק ןעמוקעג ןיא םיובנעשריק קעוועס ךיוא
 :עג טיצ עטשרע יד טָאה רע .סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןֹופ גנוד
 :ַאק ןופ טייהיירפ,) "ַאנַאלַאטַאק דַאטרעביל ,, ענַאלַאק רעד ןיא טפמעק
 רעשיליוּפ רעד ןסקַאװעגסיױא רעטעּפש זיא סע רעכלעוו ןופ ,(!עינָאלַאט
 .ןָאילַאטַאבײקסװָארבמָאד

 :עגסיוא ךינ טסיויטקַא;:רעטעברַא םענעדײשַאב ַא ןופ ןיא קעוועס

 2ניא יד ןיא טיײקכעלנעזרעּפ רעשירעשילימ רענעעזעגנַא ןַא וצ ןסקַאװ

 עטשרע יד ןופ רעדנירגטימ -- רעטעּפש .סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעט

 :ׁשֲא ןיא טעדרַאמרעד .ךײרקנַארפ ןיא ןטייהניא עשינַאזיטרַאּפ עשידיי

 .םישטגעיוו
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 :ַאןֹוצ ןרָאמעג ןיא עכלעװ ,עּפורג רעטריזינַאנרָא רעטשרע רעד ןיא

 םייח ,ןייטשלזניא ןַאעל :ןענופעג דיז ןבָאה ,םיובנעשריק קעוועס טימ ןעמ

 ;רעטעברא ןשידײ ןופ) בילטַאנ ?עַארזיא ןוא לַאשדלַאג קעינעה ,ןָאקקז

 .(יקסאי, בולק;טרָאּפס

 ;?ןַָארבמַאד רעד ןֹופ ןַאגרָא;עסערּפ םעד ,ײקַאשטשװָארבמָאד , ןיא

 :רימ ןענעײל ,1907 רעבמעװַאנ ןופ עדַאנירב:יקס

 ןופ עניא טעדליבעג ןבָאה עכלעװ ,עקיליוװיירפ עשיליוּפ יד ןשיװצ,

 ףיז ןבָאה ,טנָארפ;סקלָאפ ןופ סעדַאנירב יד ןופ ןּפרג עטסכײרלָאצ יד
 .עקיליוװירפ עשידיי ךיֹוא ןענופעג

 ןופ רעמפעכרַאַאטעמ ,דרָאג ןופ רעבערגנלוק יד טימ ןעמַאזוצ

 ןוא רעדײנש עשידײ ןעמוקעגנַא ןעגעז ,עניארקוא ןֹופ םירעיוּפ ,עשרַאװ

 וצ ךיז ידכ ,קסניפ ,ןישולאק ,װָאנַארומ ,?יװלעב ןופ רעכַאמנשַאמַאק

 :אפש ןֹופ טייװיירפ רעד רַאֿפ ןַאפ:ספמַאק רעבלעז רעד רעטנוא ןעגיפעג

 ,קיפישפ ,קםירב ןֹופ עטפדורעג רעטנזיושפ ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ,עינ

 .רעבנעּפַאּפ ןֹוא וַאכַאד

 ;םנורג םעד טגיײלעג ןבָאה עכלעו ,00 ןֹופ עּפורג רעטשרע רעד ןיא

 ןופ ןעמענ יד ןבענ רימ ןעניפעג ,ןעגנלײטּפָא עשיליוּפ עלַא רַאפ ןייטש

 :עברא עשיד" יד ןופ ןעמענ יד ,קַאשטשוטַאמ ,קענַאכַאק ןקַאילַאּפ יד

 ."םיוב ןוא ןָאקלע ,םיובנשריק ,ןייטשלזניא דעט

 ריס ןעגיפעג ןירַאּפ ןופ ןרענַאיצילימ עשידיי עקידרעטייוו יד ןשיװצ

 ײבה עיסימָאק רעשידי רעד ןֹופ דילגטימ -- (ץייװ) ימוכַאג טרעבלַא

 רעפעלשננגוו רעקיעפ א -- ןאמיײנ סירָאמ ,ײטרַאּפ רעשיטסיגומָאק רעד

 ,רעוט:רעמעברַא רעשישסינומָאק רעזירַאּפ --- יקצינטישז ליכ ,רעטעכרַא

 ןוא טָארקנַאלב ךענעה ,דירדַאמ ייב ןפמַאק עטשרע יד ןיא ןלַאפעג עלַא

 .ערעדנַא ?יפ

 עמורג ערעקערג ַא זירַאּפ ןופ ּפַא טרַאפ רעבמעװָאנ שדוח ןיא ןיוש
 ןשידיי , ןװיסערגָארּפ ןופ רעדילגטימ עכעלשגגוי קיצנַאװצ ןֹוא עכעלטע ןיפ
 ננדרָאעגנײא ייז טָאה טפַאשרעשעברַא רעזירַאּפ יד .(.ק.י.א) '"בולק:טנגוי
 :אב ןוא ?עשילַאיטימ , לָאז ןסיורג ןיא טנװַא:סגנונעגעזעג ןכעלרעיפ ַא
 .תונתמ טימ טקגעש

 עמורג א ךיוא ךיז טניפעג עינַאּפש ןיא רעפמעק עטשרע יד ןשיװצ
 רעלכעזטּפיוה ןעװעג ןעגעז סָאד .ענישסעלַאּפ ןופ ןטסינומָאק עשידיי

100 



 טַאקַאלפ

 ןשונַאּפש ןופ ג :

 ,עלאנַאוצַאנרעטנוא} ןטסקעט .גורק

 ק ,רעונַאּפש וד טומ טקונוארַאּפ

 "רעפוו רגנָא ןגעק רומ
 -- 1 זיק

 א

6 
1 

 יב { ןמוור ןפווא קלָאפ ןשונַאפש ןקורנפמעק ןטומ גנומומ?שעשורַא 5 טאג 0 טס מה טיי 9 ו* 5 לא טו 5 שה 9 טא 9736 טת:פ) יו
3: 

 !יקסַאמ ןֹוא





 ;יטסינומָאק רַאפ טכַאמ:טַאדנַאמ רעשילגנע רעד ךרוד עשקישעגסיורַא
 עניטסעלַאפ ןֹופ עקיליוויירפ ןעמוקעגנַא ןענעז רעטעּפש .טייקיטעט רעש

 ;גענַאפַארגעלעט עשידי יד טָאה 1980 רעבמעװָאנ ןט2:1/ םעד .אפוג
 :ַאב ןבָאה עניטסעלַאּפ ןופ ןטסינֹומָאק עטריטסערַא יד ןַא ,ןדלָאמעג רוט

 ןפמעק ןטסינומָאק רעניטסעלַאּפ 00 זַא ,םירבח ערעײז ןופ ווירב ַא ןעמוק
 (* .ענַאלַאק רעלַאגָאיצַאנרעטניא רעד ןיא

 ;עברַא עשידי ןוא עשיליוּפ ןכָאװ עטשרע יד שניז ןבָאה ןליֹוּפ ןיא
 .טנָארפ:טטיײהיירפ ןשינַאּפש םעד ףיֹוא ןפמעק ןרָאפ וצ טצכעלענ רעט
 ,ןױּפ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,םישזער:עיצַאנַאס רעשיטסישַאפָארּפ רעד
 ;וצ ןוא ןשטנוװעג ,ןעגנוריגער עשיטסילַאטיּפַאק ערעדנַא עלַא יװ ,טָאה

 .ןגיז לָאז עגנַאלַאפ עשיטסיקנַארפ יד זַא ,ןפלָאהעג

 טניז ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוװ ,ןדיי עשיליֹוּפ יד ןוא ןקַאילָאּפ יד
 ,ךיירקנַארפ ןופ רקיע רעד ןעמוקעג ןענעז ,עינַאּפש ןיא ןכָאװ עטשרע יד
 ךיוא ןבָאה דלַאב .רעדנעל עטנעָאנ ערעדנַא ןוא גרובמעסקול ,עיגלעב
 1927 ?ירּפַא ןיא .אפוג ןלױּפ ןופ עקיליװיירפ ןּפורג ןעמוקוצנָא ןביױהעגנָא
 ;רַאפ ךרוד ןַאמ 90 ןופ עּפורג עמריזינַאגרָא ןַא ןרָאפעגּפָא ןליוּפ ןופ ןיא
 ײפרעפכ קידנצונַאב ,ןצענערג קידנעלנומש ,ןגעװ עלַאנעלמוא ענעדיש
 :ריז ןעניפענ ןלױּפ ןופ ענערָאפעגסױרא עמשרע יד ןשיװצ .תואצשה
 ;ןיומָאב רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעטשרע רעטעּפש -- ןַאמטוג לָארַאק
 רעשיטסינומָאק רעטנַאקַאב -- (שורבָאב) םיובנסינ ךורב ,עינַאּפמָאק
 טנעדופס רעשישסינומָאק -- ?עזאמ קעשזוי ,עשרַאװ ןופ רעוט:שנגוי
 עֶֿלַא ןיצידעמ רָאי ןט:2 ןופ טנעדוטס -- אריּפאש איליא ,ענליוו ןופ
 ,ײז םימ ןעמאזוצ .עינַאּפש ןופ רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןלאמעג שידלעה
 ירד רעדָא ײװצ ןופ ןפורג עקישטניײלק ןיא טלײטעצ קידנעטש רעבָא
 :שַאטָאּפ ןיאנגיא ,אנארש קעליב ,?עשנַאמ לָארַאק :ןרָאפעג ןענעז ,ןַאמ
 .ערעדנַא ןוא רעטייר םהרבא ,ןַאמ

 תנידמ ןופ ןשטנעמ עטנעטעממָאק ענערושראפ ןופ ןעגנוצַאשפָא וד טוול (*
 עקולוװװרפ 800 סנטסעדנוט טפמעקעג עונַאּפש ןוא ןבָאה לָאז ,אפוג לארשי
 ָאד ןעמענ רומ) ענוטסעלַאּפ ןופ ענעמוקעג ,רעכַארַא ַא לָאצ עסוװעג ַא ןוא ןדוי
 װרפ, ןופ רָאטקַאדער ,רענטנעצ לארשו ןופ גנונומ וד טכַא ןוא רקוע רעד
 ;טנַארפ עשינַאפש ענעזעװעג וד ןופ דנַאברַאפ םענופ רעצוזרָאפ ןוא יילארשו



 ןײק ןרענַאיצילימ יד ןופ טורשרַאמ םעד ןלייצרעד וצ טביילב סע

 .עינַאּפש

 ערענעלק ןיא טריזינַאגרָא ךיז עקיליוויירפ יד ןבָאה ךײרקנַארפ ןיא
 רַאפ ןגעלפ סעיצַאזינַאגרָא עשישסישַאפיטנַא יד .ןּפורג ערעסערג רעדָא

 .ןעגנוסירגַאב ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז סע וװ ,שעקנַאב ַא ןענעדרָאנײא ײז
 .תונתמ ןבעגעגרעביא ךיוא יײז ןעמ טָאה טרָאד

 לַאז ןסיורג ןיא טלמַאזרַאפ ךיז עֶלַא ןבָאה רַאפּפָא ןרַאפ גָאט ַא

 עג ײז ןבָאה טרָאד .ַארָאמ:?ןעריטאמ וינעװַא 8 ףיוא זיוה:ןטַאקידניס ןיא

 2עגקעװַא יז ןענעז טכַאנײב .רעדיל ןעננוזעג .ןוא ווירב ןבירשעג ,ןסעג

 טָאה ןלַאפ עקינייא ןיא .ןַאיניּפרעּפ זיב ןָאיפ ךרוד ןַאב רעד טימ ןרָאפ
 ;ןצסיוא ידכ ,טעטש ערעדנַא ןוא עיזעב ךרוד ןנעװמוא טכַאמענ ןעמ

 ."ץנעוורעמניא:טשינ, רעד ןופ רעטיה עיירטעג יד ןופ גיוא סָאד ןדיימ

 עקיטרָא יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא יז ןענעז ןַאיניּפרעּפ ןיא

 | .סעיצַאזינַאנרַא עשיטסישַאפיטנַא
 :עצ ןרענַאיצילימ יד ךיז ןבָאה טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא סע רָאנ יו

 סָאװ ,רבח ןשינעג ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןּפורג עניילק ןיא טכיימ
 רענייא רעדעי .ןעענעריּפ יד ןופ ןגעטש ןוא ןגעװ עלַא טנעקעג טוג טָאה

 ;רדַאּפסע) ןליֹוז ענעקירטש טימ ךיש:קעטש רָאּפ ַא ןָאטעגנָא טָאה

 :עגסױוא ןענעז סע .שיורעג ןטסעדנימ םעד ןכַאמ וצ טשינ ידכ ,(סעיכ

 ןבָאה רעטיה יד ליײװ ,רעלנעטש:גרַאב עטסרעווש עמַאס יד ןרָאװעג ןבילק

 טרָאד טנָאקעג ןטלָאװ רערעטעלק;גרַאב עטינעג רָאנ ןַא ,טנײמעג
 | .ןיינכרוד

 ײז ןענעז ,טכַאנ עצנַאג א גרעב יד ןיא קידנרעפעלק ןֹוא קידנכירק

 .ץענערג טייז רענעי ףיוא ןעמוקעגנַא

 ןעמוקעגנָא טשרעוצ יײז ןענעז עירָאטירעט רעשינַאּפש רעד ףיֹוא

 ןוא טורעגּפָא ךיז ,גָאפ ַא ןבילבעג ןענעז יז ֹוװ ,סארעגיפ ?טעטש ןיא

 ַאסַאק ןיק טרָאד ןופ ןֹוא עטעסַאבלַא ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא ךָאנרעד
 :װַארבמָאד רעד ןופ רעײטשרָאפ יד ןעמונעגפיוא יז ןבָאה ָאד .זעינַאביא

 :גשריק קעװועס ןוא קעששַאװָאק רַאיַאמ  ,קישטּפָאטס --- עדאנירכניקכ

 ,םיִנב

 ןעװעג זיא זירַאּפ ןיב ןלױוּפ ןופ עקיליוװיירפ עשידיי יד ןופ געװ רעד
 :ןצרעביא טרּפ םעד ןיא טנַאסערעטניא רשפא ןיא סע .רערעװש ַא רָאנ

 טָאה רע סָאװ ,ןייטשנזלעפ .ד ,רעפמעק ןשידיי ַא ןופ ננולייצרעד יד ןבעג
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 קינטָאכָא) ,עקיליװירפ עשילױּפ יד ןֹופ ןַאגרַא םעניא טכעלטנפערַאפ

 ."עינַאּפש ןייק געװ ןיימ, :?טיט ןרעטנוא 26 .מֹונ ,ישטשָאנלָאװ

 ןײמ ןֹוא ךיא ,רימ ןעװ ,רַאונַאי ןטשרע םעד ןעװעג זיא סָאד,;

 יד ןיא ןלעטש ךיז ןוא עינַאּפש ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ,רכח

 .ײמרַא?סקלַאפ רעשינַאּפש רעד ןופ ןעייר

 ןיק ןּפַאכרעבירַא ךיז ןלעװ רימ ,ןַאלּפ םעד טכַאמעג ןבָאה רימ

 :ַאּפרַאקדָאּפ ןיא ?טעטש ַא ןופ םַאטש ךיא .רעטײװ ןַאד ןוא עיכעשמ

 :ערג םעד טוג ןעק ,ץענערג רעד ןופ רעטעמַאליק 48 טגיל םעכלעוו ,עשט

 ?עג ןבָאה רימ ,ןעײנש עסיורג ןעװעג ןענעז םייצ רעד ןיא .טיבעג:ץענ

 לָאמנײק ןבָאה רבח ןיימ ןוא ךיא .רערָאפ:יקס ןופ לָאר יד ןליּפש טזומ

 געװסיוא ןײק קידנבָאה טשינ .סיפ יד ףיוא יקס ןייק ןגָארטעג טשינ

 ..רערָאפ עתמא ןרָאװעג ןענעז ןוא יקס טפיוקעג ךיז רימ ןבָאה

 ,ךיז קידנקוקוצ ,ןעװעג אנקמ ןדנוא טלַאװ רענייא טשינ זַא ,ןיימ ךיא

 :גרעטעלקפיורַא רעדָא יז קידנזָאלּפָארַא ,ןכַאמ רימ ןרוניפ א רַאפ סָאװ

 ;עג ןוא ,יינש ןיא לטרַאנ ןזיב ןעקנוזעג ןענעז רימ .גרעב יד ףיוא קיד

 ,םופוצ ןײג וצ רעמ ןעמוקעגסיוא ןיא ןדנוא .ינק יד ףיוא ןכירק טזומ

 ןוא םעדָאפ ןטצעל ןזיב ןרָאװעג טקייװעגכרוד ןענעז רימ .יקס ףיוא יו

 יװ ןרָאװעג רעדיילק ערעזדנוא ןענעז ,עכורעיװַאז ַא ןרָאװעג זיא סע ןעוו

 טעזרעד ךַאװץענערג יד ןעװ .םידש יװ ןעזעגסיוא ןבָאה רימ ןוא ךעלב

 .קערש ןופ ןפָאלטנַא רעכיז יז טכָאװ ,טלמעד ןרנוא
 ןיא םירבח עכעלטע ךָאנ טימ סױרַא ךיא רָאפ געט עכעלטע רָאנ

 :ץרג עשיכיירפסע:שיכעשט יד טכײל רעייז ךרוד ןרָאפ רימ .געוו ןשייזי

 .ץענערג רעשירַאצײװש:שיכײרטסע רעד ייב ןעװעג רעבָא זיא רענרע .ןיענ
 ןָאק ןעמ ןכלעװ ,ןייר ךייט רעד ןטײװצ ןיא ,גרעב עכיוה טרָא ןייא ןיא

 ןייגכרוד םלָאװעג ןבָאה רימ .רעטניװ טרפכ ,ןייגכרוד םוטעמוא טשינ

 .ןײר ךײט רעד ךרוד טסילפ סע וװ ,סינעגַאה ?מעטש םייב ןיענערג יד

 בָאה ךײט םעד ןײנרעבירַא םייב רעבַא ,ןַאס ףניפ ןעװעג ןענעז רימ

 ןבעגעגנײא ךיז טָאה רימ .ןײלַא ןבילבעג ןוא ןריױלרַאפ ןעמעלַא יז ךיא

 ךיא ןיב ץיענערג רעד ןופ רעטעמַאליק ַא טשרע ןוא ךייפ םעד ןייגוצכרוד

 .ךַאװןיענערג ַא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ

 עכלעװ ,עקיליװײירפ יד ןגָאי וצ ןנינעגרַאפ ןלעיצעּפק ַא ןבָאה ײז

 ליװ ךיא ןַא ,טרעלקרעד רעטכעװ םעד בָאה ךיא .עינַאּפש ןייק ןרָאפ
 וצ ךײרקנַארפ ןײק ןרָאפ ליװ ךיא ןזַא ,ץייװש רעד ןיא ןביילב טשינ
 טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,טסוװעג ךיא בָאה גנורַאפרעד ןֹופ) דניירפ א סניימ
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 ,ַֿאזקאוו םוצ ןריפוצ ךימ רע ןָאק ?יװ רע ביוא ןוא (עינַאּפש ןענָאמרעד
 ,ךיירקנארפ זיב טעליב ַא ןפיוק לעװ ךיא וװ

 זַא ,רעכיז ןעװעג ןיב ךיא .טרעהעגסיוא קיאור ץנַאג ךימ טָאה רע
 רע טָאה ,טקידנעעג בָאה ךיא ןעװ רעבָא ,טגייצרעביא םיא בָאה ךיא
 ךיא !ךײרטסע ךָאנ קירוצ ןפיול רימ ןלעװ טציא :טגָאזעג קיאור רימ
 ;רַאֿפ רַאפ ןטלַאהעג טשינ ךַאז יד בָאה ךיא .ןרעקמוא טזומעג ךיִז בָאה
 טשינ ןוא ןייז טשינ דיר ןייק ןָאק קירוצ זַא ,טסוװעג בָאה ךיא .טליּפש
 .ךרֹודַא ךיא ןופ רעטכעוטץענערג עשירַאצײװש יד ףיוא קידנקוק

 יב רָאנ ,ןײגכרוד לָאס ײװצ טוװרּפעג ךיא בָאה טכַאנ עבלעז יד
 ײז ןעװ ,לָאמ ןטירד םֹוצ ןוא .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ךיא ןיב לָאמ ןדעי
 :טגָאזעג יײז ךיא בָאה ,טּפַאכעג ךימ ןבָאה

 !טליו ריא סָאװ ,רימ טימ טוט !טשינ ךיא יג קירוצ רעמ ---
 ;סקיב יד טליצעגנַא ןיוש ןליפא ןוא ןסיש ֹוצ ךימ טָארדעג ןבָאה ײז

 טניה רימ ףיוא טזָאלעג יז ןבָאה ןַאד .ןגיוצעגקירוצ טשינ ךיז בָאה ךיא

 ןעגנוװצעג ןעװעג ךיא ןיב טניה יד ןֹופ ןסירעצ ןרעװ קידנלעװ טשינ ןֹוא

 טכַאנ עצנַאג ַא ,טצענעגכרוד ןצנַאנניא ןעװעג ןיב ךיא .ןעיצקירוצ ךיז
 ןײג טנָאקעג טשינ ןריּפַאּפ ןָא ךיא בָאה לעטָאה ַא ןיא ,שנגערעג טאה

 טכאנײב ןוא ןציז ץענרע גָאטײב ,ןריניבמָאק טזומעג בָאה ךיא .ןפָאלש
 :שטערק רעבלעז רעד ןיא טרעקעגמוא ךיִז בָאה ךיא .ץענערג יד ןצרַאװש

 ןענַאטשרַאפ טָאה סָאבעלַאב רעד .רעירפ גָאט א ןעוועג ןיב ךיא וװ ,עמ

 2רַא ךימ טָאה רעכלעװו ,שטנעמ ַא ןבעגעג רימ טָאה ןֹוא רענעלּפ עגיימ
 .ץענערג רעד רעביא טריפעגרעב

 .טסערַא ןכָאװ 4 טּפַאכעג טרָאד ןֹוא ךיריצ ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא

 טימ ןֹוא קנארפ 40 ןעמונענוצ רימ ייב ײצילָאּפ עקיטרָא יד טָאה ףוס םוצ
 ;קנַארפ ןייק לעזַאב ךרוד טקישעגקירוצ ךימ ענעשעק רעד ןיא קנַארפ 9

 רעד ןיא ךיז ןרעקקירוצ ןטָאברַאֿפ רימ ןעמ טָאה גָאלוצ סלַא) ךייר

 .(1041 רָאי ןזיב ץייווש

 ןײג טזומעג ךיא בָאה ,ענעשעק רעד ןיא קנַארפ 8 רָאנ קידנבָאה
 רעד ןופ קנַארפ 100 ןעמוקַאב ךיא בָאה טרָאד .גרובסַארטש ןזיב םופוצ

 .מײהנגעלעג רעד ײב קנַאד ךיא רעכלעוו ,עינַאלַאק:ןטנעדופס רעשיליופ
 .ןבעגעגּפָא לעיצעּפס רימ טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,...י רבח םעד לעיצעּפס

 ןפלַאהַאב ןגעלעג ןיב ךיא ווו ,עיליטרַאמ ןייק ןרָאפעג ךיא ןיב ןירַאּפ ןופ
 ןעװ .(לָארטנַאק רעד דָאנ ןעװעג ןיוש זיא סָאד) ףיש ַא ףיֹוא געפ 0

 םונימ רַאּפ ַא ןיא ּפָא טײג ףיש רעזדנוא זַא ,טסווורעד ךיִז ןבָאה רימ
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 9 רעגײזַא .ךעלבײרשַאבמוא ןעװעג דיירפ רעזדנוא ןיא ,עינַאּפש ןייק

 טשינ לעפַאב א ןעמוקַאב ןבָאה רימ .טרַאּפ ןופ טרירעג ףיש יד סָאה
 ;ּפמעל:ןשַאט יד ןעמונעגוצ ןעמעלַא יב טָאה ןעמ .טכיל ןייק ןדניצוצנָא

 רעד טָאה םעד רַאפ .סיֹורָאפ טקורעג ףיש יד ךיז טָאה ױזַא ןוא ךעק

 :טגַאזעג טָאה רע .עדער עצרוק ַא ןטלַאהעג ףיש ןופ ןַאטיּפַאק

 ןענעז סע .ןרַאפעג טימ ?ופ ,רערעכיז ןייק טשינ זיא געװ רעד ---

 .ץלַא ףיוא טיירג ןייז ףרַאד ןעמ ,רעטרע עטרינימ ןַארַאפ
 ,ןעגנֹוזײװנָא ןוא לטרַאג;סגנוטער ַא ןעמוקַאב טָאה זדנוא ןופ רעדעי

 .ןצֹונַאב וצ םיא ױזַא יו
 ;2נוא ןעװ ,ירפרעדניא סנגרַאמוצ ףיוא .קיאור ךרודַא זיא טכַאנ יד

 ;רַאפ יז טָאה ,ןגערב עשינַאּפש יד וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה ףיש רעזד

 יז לָאז סָאװ ,ערדַאקסע ןַא ףיוא טרַאװעג טָאה יז ,גנַאג ריא טמַאזגנַאק
 ןענעז עלַא .ןגרָאמירפ רענייש ַא ןעװעג זיא סע .ענָאלעצרַאב ןייק ןריפוצ

 ;װלק ַא טנַאזירַאה ןפיוא ןזיװַאב ךיז טָאה לָאמאטימ .קעד ןפיוא סױרַא

 ףךיז טָאה רע ןעװ .טקנוּפ םעד ףיוא טקוקעג עֶלַא ןבָאה רימ .טקנוּפ רע
 ןעמ .ףיש:רעצנַאּפ ַא ןיא סָאד ןַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ,טרעטנעעגרער

 :עגסיוא ןוא ןטַאװיװ .?גיֹופ ןכיירגיז א ןופ שיורעג םעד טרעהעג טָאה

 ןענעז ןשנעדיצניא םֹוׁש ןָא .ףוס ןייק ָאטשינ ןיא סע עכלעװ וצ ,ןעיירש
 :רעלַא ןוא ןשינעלגָאװ שדוח ַא ךָאנ ,ױזַא ןוא .טרָאּפ ןיא ןעמוקעגנָא רימ

 טימ ןעמַאוצ ףמַאק ןיא טלעטשעג ךיז ךיא בָאה ,ןעגנובעלרעביא ייק
 : ."רעדירב עשינַאּפש עניימ

 טימ קידנרָאפ ,סופוצ קידנעײג ,ןצענערג קידנעלנומש ,ױזַא טָא

 רעד וצ עירעמרַאדנַאשז ןייא ןופ ןסיוטשעג ,תוסיפת ןיא קידנציז ,ןענַאב

 ;נֹומ ןרָאװעג טקישעגקירוצ ןעגנורעדנַאװ עגנַאק ךָאנ לָאמטּפָא ,רערעדנַא

 .ןירַאּפ ןייק ןנָאלשרעד ףוס לכ ףוס ריז יז ןבָאה ,ןעמוקעג ןענעז יז ןענַאװ
 ;לעװ ,טעטימַָאק ןשינַאּפש:שידי ןכרוד ןרָאװעג ןעמונענפיוא ייז ןעגעז ָאד
 :עכרַא ןיא יז ןבַאה ןסענעג ;לעטָאה ַא ןיא טנדרָאעגניא ייז טָאה רעכ
 .שזַאטנַאס יר 8 ףיוא בופק:רעט

 ,רעפמעק עטשילױוט יד טכַאמענכרוד ןֿבַאה סע סָאװ ,עבלעז סָאד

 :ַאב ףסוי .װ .א .א עינעמור ,ןרַאגנוא ןופ יד טכַאמעגכרוד ךיוא ןבָאה
 רלעה:דנַאטשרעדיװ רענערָאװעג:טמיראב רעמעפש רעד -- .ב -צ ווָאשמ

 םישדח 0 ןריױלרַאפ טָאה -- ךײרקנַארפ ןיא ןַאישונַאמס עּפורג רעד ןופ

 ?בָאב .עינַאּפש זיב ןרַאננוא ןופ תוסיפת ןיא קידנציז ןֹוא םסופוצ קידנעײנ

 ןריפראפ תוסיפת יד ןיא ןוא ןנעװ יד ףיוא טָאה עּפורג ןייז טימ שור
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 ןעמעװ ,"ַאפַאטסומ , ןעמָאנוצ ןמיס לגני רעװעשרַאװ סָאד .ןטַאנַאמ 5

 ןיא ןײש ױזַא טכיירשאב ירעט ןַאמיס ןירעלעטששפירש עשיזיוצנַארפ יד

 טָאה (ןקי;סמ+ 66 18 1:106116) "טייהיירפ ןופ טנַארפ ,, ךוב ריא
 ,יגֹוצ ענעדישרַאפ רעטנוא עינַאּפש ןיב עשרַאװ ןופ טכַאמענ סעזייר ענייז
 ןעמ ןעװ .ןרעדעפגננירּפש יד ףיוא ןניוצעגסיױא ןַאגַאװ ןרעטנוא קידנניל

 יװ ױֹוזַא ,ןַאב ןיא טצעזעגנײרַא לָאמ עטשרע סָאד עינַאּפש ןיא םיא טָאה

 ..ןריולרַאפ ןצנַאגניא טליפעג סעּפע ךיז רע טָאה ,שטנעמ ַא

 :רַא ,עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקיגײארַאפ ;רעדנעל רענַאקירעמַא יד ןופ

 יןטסירוט ,, סלַא ןעמוקעג רעפמעק יד ןענעז .וו .א .א עיליזַארב ,עניטנעג

 אנע? ןעוועג ןעגעז סָאװ ,עקיליוויידפ רעניטסעלַאּפ עסיוועג .זירַאּפ ןייק

 .עזייר:טסול ַא ףיוא ןרָאּפעג טשרמולכ ךיוא ןענע

 .עינאּפש ןײק געװ ןבלעז םעד טכַאמעגכרוד עלַא ןבָאה ןירַאּפ ןופ

 ןופ ףיש א ףיוא לַאנעלמוא ןרָאפעג יז ןענעז ןעמַאנסיוא עסיוועג ןיא

 ןיפ גנוכײרשַאב רעד ןיא ןעזעג ןבָאה רימ יוװ ,ענַאלעצרַאב זיב עיליסרַאמ
 .ןיימשנולעפ .ן

 ןיא 010686(  661008:/88) ?ענַאלעצרַאב טָאמש , ףיש עטשרע יד

 :ָאיצַאנ 10 ןופ עקיליוויירפ 700 טימ ןעמוקעגנָא רעבָאטקָא ןט:10 םעד

 ןופ טנַארפ ןפיוא ןעוועג עֶלַא ןיוש ןענעז רעכמעוװָאנ ןמ28 םעד .ןטעטילַאנ

 :למַאד , ,?יערדנַא רַאגדע ,, ;ןפייהגייא יד ןיא טקײטעגרעדנַאנַאפ ,דידדַאמ
 .ערעדנַא זוא ?יקסוװָאװ

 .שנארש קעליכ --- רעוװעשראװ יד ןופ רענייא טלייצרעד סע סָאװ טָא

 :ענ ןדנוא טָאה ןעמ ןוא סארעגיפ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעװ;

 םעד ןיא טליפעג רימ ןבָאה ,עװַאק עצראוװש ?ּפעש עטשרע סָאד ןבעג

 .ןיײװ ןטסעכ םעד ןֹופ יװ רעסעכ םעט א

 :ג2וא טריפעגכרוד עמעסַאכלַא ןופ ןסַאג יד ףיוא ןדנוא טָאה ןעמ ןעוו

 טָאה גנורעקלעפַאב יד ןוא רעטסעקרָא ןשירעפילימ ַא ןופ ןעגנַאלק יד רעט
 ךעפריײימ עגנוי יד זדנוא ןבָאה רעטצנעפ יד ןופ ןוא טסירנַאב סייה ןדנוא

 ןענסיוא ןדנוא ןבָאה רעהַא ןעמוק וצ ןטייקירעװש עלַא יד זַא ,םיורנ
 .יקיטשיג

 "עד ןופ ףור ןפיוא ןבַאה גירק ןשינַאּפש ןופ געט עטשרע יד טניז

 :קלָאפ רעײז ןופ ןעמָאנ ןיא טרעפטנעעג ןדיי עויסערנָארּפ יד טייהיירפ

 .ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה לָאצ רעייז "!ָאד ןענעז רימ,
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 רטסטפ טיציא

 (?םיוב ןָאעל ןנעוו דיל א
 טי { א 7 1 ועוד 1 ןפר אש וי 55 קנעדנא ו קומט ןיפ 5ו ױ סעד 5 אָפ 5 יד שר סה ף יח 9 א 4 אר יי = 9 :

 ןוא רעפמעק ןקולוװװרפ ,טסונומָאק ,רעטעברַא 5 + יה טל ס ָפ ןיי א 4 84, 5 ֿי אה "ח 9 5 =: יד
 סָאװ ,םיוכ ןָאעל ,ומרַא:סקלָאֿפ רעשונַאמש רעד ןיפ א ר ליצ 6 5 טי = 55 יג 6 2 = יִכ

 .אה וד ןגעק טכַאלש רעד ןוא ןעמוקעגטוא ווא = א, 5 היא 5 , - צ ט
 { : ( .וריא רלמיוה ןפשוש

 ,ענטלעצרשכ ןופ יורד ןיט

 .ןאורפ ןוא רעייפ ןיא

 הגר" עקימולב

 ןאנרוק 6 םעל םיינראפ

 = יי גיי 4
 פעילאופענפיוא ןיא ריררַאמס

 ןיז עפסעק יד םקיש ןוא
 5 2 אי 5 ריק 3 ר

 ,ע'לאטיג סקיש םעבמַאב רָע;
 .ןילרעב טקיש רעוולופ ןוא

 2 ש
== 
 ,רעיוט רעד טסרַאװ } }--

 "הטש רעד טפראװ רעמַאה םנ

 רעיֹורג ןיא םכַאנ ןיא םגַאפש ןעס

 .ָארּפ ַא ןוא 1900 ןוא סורָאל ןוא ןרָאלעג ןרוובשג ןוא םווב ןָאעל ('
 ןײק רעבורא רעטוט ןײו טומ רע טרעדנגַאװ אי } 14 וצ .תהחמשמ רעשיורַאטעל עסק א 4 .לענָא סי

 ןוא ןוטקא ןוא רע ווו ,4 ןוא ץוגלעב ןײק םמופ טראד ןופ ,ןולרעב
 0 קי : : ' ' ;}

 טװקושעט ןװז רַאֿפ רע סרעה 1990 ןוא .סעוצַאזוכַאכרַא עוסערנַארמ עקנול וד
 ךֹורַאמ ןײק טמוק רע ןוא עוגלעב ןופ ןווטענסווא

 םעד .7טרַאפ רעשוטסינומָאק רעשווווצנַארפ רעד ןיא ןײרַא רע טערט ַאד
 טרעהװ רע .ןטטושמפ וד ןגעק ןדַאקורַאב וד ףווא רע טפמעק 1994 רַאורבעפ ןט9
 טאנטלמוא טװקוטעט ןײו רָאֿפ םצעז רע .וװװשסווא ןַא טמוקַאב ןוא טרוטסערא

 ןשא) םעד ןוא ץונַאפש ןײק ולוװװרפ רע טרָאפ 1090 טסוגווא ןט58 טעד
 .ןרוא "כ דלעע;טכַאלש ןפווא שודלעה רע טלַאפ רעבסעטפעש

+ { 

 2 5 44 יי יי ; ; יי 5 : א :
 ;ַאמ ןוא "עטקרפ רעטנ, רעד טקושעגוצ רבחמ רעד טָאה ףול ץֶקווָאד סָאד

 , 3 יב
 ה טי :

 רגי
 ער מ 0360 רעבָאטקָא ןט611 םעד טכעלטנפערַאֿפ טע םָאה עכלעװ וי"
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 ןפיר ןגעק ןגָאלש ךיז
 ,םיופ ףיוא ןוא ןבעל ףיוא

 ןפיש עטיור ןעמוק'ס ןוא

 .טיורב טימ ןוא עביל טיִמ

 ,סעסָאק אנוש רעצרַאװש רעד

 .ןֹוז יד טרעוו טנקלַאװרַאפ

 ,עסָאגַארַאס ףיוא ךיוד ַא

 .ןוריא ןיא הפהש ַא

 רוכיש ןעילוה סעבמָאב יד

 םיור ןיא ריז ןסייר ןוא
 ָאקירעדעפ ןופ טולב םעל
 .םיוב ןָאעל ןופ טולב סַאד

 ןעמוקעג רעהַא ןיא רע

 .שזירַאּפ ןקישיור ןופ

 ןעמונעג ךיז טימ טָאה רע

 .שירפ סָאד ץרַאה עטיור סָאד

 ענומָאק ןֹופ םעטָא םעד

 .םכַארבעג ךיז טימ רע טָאה

 ןענופעג םיא טָאה ןוז יד

 .טכַאלש ןכַאנ ןטיוט ַא

 ,רעדיל ןופ שיור ןטייוו ףיוא

 ,טנײטשרַאפ טקוקעג רע טָאה

 רעדירדַאמ ַא ?דיימ א

 ...טניװַאב דלעפ ןיא םיא טָאה

 -- ןגיולפעג רעהַא זיא רע
 טגיזַאב ןייז לָאז טנייפ רעד

 ןגיוא עמיוט ענייז ןיא

 ..פגיועג טכַאלש רעד ךיז טָאה
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 ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ טעװ םיא
 ,ןיש יד טקנערעג ןעמ יװ
 ,ןסערָאלַאד ןופ גיז רעד

 !ןייז לָאמקנעד ַא םיא טעוו

 ןרעוש ןיא טכַאלש ןיא סעוװ ןעמ

 ,סָאה םעד ןסילשסיוא טשינ

 ,ןרעה רעדנעל עטספייוו יד

 !סאיד עסַאכ טרענוד'ס יװ

 ערַאטס עצרַאװש יד טייג םע

 ,םס טימ ןוא ןדרעװש םימ

 עדַאמעװקרָאט ןופ טסייג רעד

 .םַאלפ ןיא ןעמוקמוא טעוו

 טרַאד דש רעד לָאז'ס לפי ןוא

 ,ילַב טימ ןעגעגער םיג

 -- ָאדעלַאט ןֹוא עירוטסַא

 !יירפ ןבעל ןלעװ יז

 עיפיטסַאק ןיא רעױּפ רעד
 ןיֿפ רעזדנוא ןעגניז טעוו

 גנילירפ ןופ ןָאפ עמיור יד
 !ךירדַאמ ףיוא ןעייוו סעו

 עירוטנעס-ןַאמלעט רעד ןיא

 ןופ ןפמַאק יד ןיא ןדיי יד ןופ ?ײטְנָא םעד ןגעװ ןלייצרעד ֹוצ ידכ
 ;רעטניא יד ןופ עטכישעגנ יד ןבעגרעביא טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ עינַאּפש
 רעדפעפ:טכַאלש יד ףיֹוא ןעוועג טשינ ךָאד זיא סע .סעדַאגירב עלַאנָאיצַאג
 משינ ןיא סע יװ טקנוּפ ,ףמַאק רעשידיי רערעדנוזַאב ןייק עינַאּפש ןופ
 רעד .רעשישטייד רעדָא רעשיניארקוא ,רעשילוּפ רערעדנוזַאב ןייק ןעװעג
 .עמשעצ :ליצ ןקיצנייא ןוא ןייא טימ ,רעכעלפייהנייא ןַא ןעוועג זיא ףמַאק
 : .םזישַאפ םעד ןרעט
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 2ָאיצַאנ ערעדנַא ןיא טשינ עכלעוו יװ ,רעפמעק ערעגרע ןייק טשינ ןענעז

 טשרעהעג דָאד ןבָאה'ס .גנושײדַאב עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאד .ןטעטילַאנ

 ןגעװ ןלײטרוארָאפ עטעוװעדנופעגנייא תורוד ןופ רעקלעפ ענעדישרַאפ ייב

 עשיטימעסיטנַא סָאד טנַאמרעד ךיז טָאה רענייא טשינ .תונדחּפ רעשידיי

 זַא ,םעד ןגעװ ןרָאײרעדניק ענייז ןיא טרעהעג טָאה רע סָאװ ,לדיל;קזוח

 ךרוד ןרישרַאמכרודַא טפרַאדעג טָאה יז ןעװ ;ײמרַא ןַא ןפַאשעג ןבָאה ןדיי

 ױג ַא ןפור טזומעג טָאה'מ .טנוה ןקידנגיק ַא ןעזרעד ןעמ טָאה ,קירב א

 זַא ,סליפעג רעבירעד טָאה רענַאיצילימ רעשידיי רעד .ןבײדרטוצקעװַא םיא

 םעד ןבייה ןוא םזישַאפ ןגעק ןפמעק :תוירחא עטנּפַאט ַא טגיל םיא ףיוא

 טימ טפמעקעג עקַאט טָאה רענַאיצילימ רעשידיי רעד .קלָאפ ןייז ןופ ןעזנַא

 שפנ:תריסמ ןכעלניײװעגרעסיױא ןַא

 ןיוש ןטסישַאפיטנַא עשידיי ןבָאה ,ןבירשעג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יו

 טָאה עכלעוו ,גנוריּפורג רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד ןיא טפמעקעג

 רעד ןיא ,עיגָאלַאטַאק ןיא גירק:רעגריב ןופ גנַאפנָא ןיא דלַאב ןפַאשעג ךיז

 רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז עכלעװ ,ןדיי עשיליוּפ 14 .עירוטנעס:ןאמלעט

 ןפַאש ֹוצ ךיז טימַאב ןוא טדערעגפיונוצ וליפא ךיז ןבָאה ,עדַאיּפמילַא

 בילוצ ןעװעג ךעלגעמ טשינ רעבָא זיא סָאד .עירוטנעס עשידיי ערעדנוזַאב ַא

 ךיז ןסָאלשַאב יז ןבָאה רעבירעד .עקיליוויירפ עשידײ לָאצ רעניײפק רעד

 ךיז ןשיװצ .עירוטנעס:ןַאמלעט רעד ןיא עּפורג עצנַאג םֶלַא ןסילשוצנָא

 ײז ןבָאה עסערּפ רעשידײ רעד ןיא ץנעדנָאּפסערָאק רעײז ןיא ךיוא ןוא

 .עּפורג:ןַאמלעט עשידיי ןפורעגנָא ריז

 ןדיי זַא ,טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא סָאד ןוא ,ןזיװַאב ןבָאה ןּפמַאק יד

 ברע ,1986 רעבָאטקָא .ןַאמ 180 טלייצעג טָאה עירוטנעס:ןַאמלעט יד

 גלעפ ענעדישרַאפ ןופ ןַאמ 148 טלייצעג יז טָאה ,טכַאלש רעטצעל ריא

 :עּפס ָאד ןליװ רימ .רעפמעק עשידי קילדנעצ רָאּפ ַא יז ןשיװצ ,רעק

 :עג ןיא (קנימ לאונמע) קעדנומ :ײז ןופ עקינייא ןענָאמרעד לעיצ

 יא רעטעּפש .עינַאּפש ןיא רעפמעק עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא ןעוו

 :םַארק ַאשַארבַא .עינַאּפמָאקןיװטַאב רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןרָאװעג רע

 2נָא יד .עיגלעב ןופ ןעמוקעג זיא רע .רעטעברַא:רעקעב א ןעװעג ןזיא ינ

 ןזײּפשַאב זַא ,טגײצרעביא םיוק םיא טָאה "ןַאמלעט , רעד ןופ גנוריפ

 ןרָאװעג רעבירעד זיא רע .ןטמעק ןײלַא יװ ,קיטכיװ ױזַא זיא רעפמעק יד

 ןײא בַאטש ןייז טלעטשעגנייא טָאה רע ."ןַאמלעט , ןֹופ ףעש:טנַאיװָארּפ

 ןופ רבח רעשסטבילַאב רעד ןרָאװעג ןוא ןעײשנַארט יד ןופ רעטעמָאליק
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 סָאה טײקיעפ:עיצַאזינַאנרָא ןוא וװיטַאיציניא ןייז קנַאדַא .עידוטנעס רעד

 יטיײקירעװש יד ןֹופ קיגנעהּפָאמוא ,עירוטנעס יד ןזיּפשַאב וצ ןזיװַאב רע

 .ןרַאפעג עטסערג יד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 ןעװעג ןיא ,ןיצידעמ ןֹופ טנעדוטס רעכעלטנגוי ַא ,סוילוי לאונמע

 ןטסָאּפ ןקיטכיװ ַא ןעמונרַאפ טָאה רע .ןלױּפ ןופ טנַארגימע ןַא ןופ ןוז ַא

 ןזװעגסױרַא רעבָא טָאה רע .ןזעװ:רַאשינַאס םעניא ,עירוטנעס רעד ןיא

 רעד ןיא בַאטש ןופ דילגטימ ןרָאװעג ךיג ןיא ןוא ןטייקיעפ עשירעטילימ

 ?רַארעדײגש ןגנוי ַא ,רעטסַאט םעס ןענַאמרעד ךיוא רימָאֿל .עירוטנעס

 ןײק ןגָאלשרעד ךיז טָאה רעכלעװ ,לּפעשטיײװ רענָאדנַאל ןופ רעטעב

 ?עז סָאװ ,ןדי עשישטייד ײװצ ןוא (רעװָאר) טעלקיסיב ַא ףיוא עינאּפש

 ,ןםיקיעפ ערעײז בילוצ ,ןרָאװעג טריפעגרעביא טייצ רעצרוק ַא ךַאנ ןעג

 .טעטימָאק ןשירעטילימ ןיא

 טפמעקעג םעצנַאמלעט יד ןבָאה ןכָאװ 10 עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא

 הא עטנעידרַאט ,עּפסַאק :ןָאגַארַא ןופ ןטנַארפ עטסקיטכיװ יד הוא

 ..אקסעוה

 2ַאב ןיא ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא סעצנַאמלעט יד ןיא אקסעוה ןיא

 :רַאפ ןיוה סעדעי ןבָאה ןטסישַאפ יד .ןעגנוגנירַאב ערעװש סרעדנוז

 ?ָארַאמ טכַארבעגּפָארַא ןבָאה ייז .רעפרַאװנלױק ןופ טסעג ַא ןיא טפדנאוו

 יד .רענלעז עשינַאּפש עטנפָאװַאב:ןרעדַאמ 800 ןוא ןפטסיגנַאלַאפ ,רענַאק

 ןיא ןײרַא זיא טכַאלש יד ןעװ ןוא שידלעה טפמעקעג ןבָאה סעצנַאמלעט

 :רַאפ ןוא ןזוילש יד ןסירעגפיוא יײז ןבָאה ,עזַאפ רעקידנרידיצעד ריא

 .ימרַא עשיטסישַאפ יד טציילפ

 א ןעמוקעגנָא עירוטנעסןַאמלעט יד ןיא רעבָאטקָא ןט:20 םעד

 טַאהעג ײז ןבָאה ןטעלָאטסיּפ ןוא ןסקיב ץוחא .ערעיבוקלא ןופ גרעב יד

 רַאפ טָאה טגַאדנעמָאק רעד .ןטַאנַארג ריפ טימ רעפרַאװנעגימ ןייא זיולב

 ;רַאט ײב .ענַאל יד טרעלקעגפיוא טָאה רע וװ ,עדער ַא ןטלַאהעג יז

 עיציזָאּפ:?םילש יד .עוויסנעפָא ןיא רעבירַא ןטסישַאפ יד ןענעז עטנעיד

 רעד ףױא ןעגנונעפָאה עסיורג טגײל ןעמ ןוא טָארדַאב זיא טנָארפ ןופ

 רבח םעד; :ןגירשעגסיוא װַארב ןכָאה סעצנַאמלעט יד .עירוטנעס:ןַאמלעט

 רעד ,זענעמיכ *!טנָארפ;טיױר ןקיטפערק ,ןקיכַאפײרד ַא ןַאמלעט טסנרע

 :ילימ עשינַאּפש עּפורג ַא ייב ןעמונעגוצ דלאווגכ טָאה באטש ןופ טּפױה

 ןבָאה סעצנַאמלעט יד ןכלעװ ,רעפראװנֿפױק םענעכַארבעצ ַא ןרענָאיצ

 ןענעז גרעב יד .עטסנרע ןַא רעײז ןעװעג שיטקַאפ זיא ענַאֿפ יד .טכירַאֿפ

 ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןטסישַאפ יד ןוא רענַאקָארַאמ טימ טצעזַאב ןעװעג
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 ןיירק ןבלַאה ַא ןיא ןבָאה רענַאקילבוּפער יד .עירעליטרַא ןריפסיורַא ןייא
 יד ןעװ ,געפ ײרד רעדָא ײװצ ןופ ךשמ ןיא .גרעב יד טלננירעגמורַא

 .ןכערבנייא טנַָארפ רעד ריז ןָאק ,עירעלַאװַאק יד ןעגנערב ןלעװ ןטסישַאפ

 יד .ןלײפט יװצ ףיױױא ןרָאװעג םלײטעצ ןיא עירוטנעס:ןַאמלעט יד

 ןרָאװעג טליישעגוצ ןענעז ןַאמ 80 ןופ לָאצ רעד ןיא סעצנַאמלעט עטסעב

 םעד ןביײה ֹוצ ידכ ,(אטלאסא'ד ַאידרַאװג) עידרַאװג;םערוטש רעד וצ

 ײווצ ףיוא ןרָאװעג םלײטעצ ןענעז עקירעביא יד .רעינַאּפש יד ײב טומ

 טפמעקעג סעצנַאמלעט יד ןבָאה געט 4--9 ןופ ךשמ ןיא .ןּפורג:ספמַאק
 רעד ןשיװצ קינַאּפ טיײזעג ןבָאה סרעפרַאוןטימַאניד יד .ןבײל יד יװ

 ןופ גיז רעד ןוא טרידיצעד טָאה ףמַאק רעײז .ײמרַא רעשיטסיקנַארפ
 ןרָאװעג םריטיצ רעמעּפש ןיא ערעיבוקלא ןופ גרעב יד ןיא "ןַאמלעט,

 .רעפמעק יד ןופ טייקשידלעה רעזָאלליּפשײב רעד בילוצ

 .טכַאלש ןיא ןלַאפעג רעדָא טעדנוװרַאפ ןרָאװעג זןיא טייהרעמ יד

 2ַאטקַָא 24 םעד טרישרַאמנײרַא לַאפמוירט ןבָאה סעצנַאמלעט יד ןעוו

 רעמ טשינג ןבילבעג עירוטנעס רעד ןיא ןענעז ,ענַאלעצרַאב ןייק רעב

 .ןַאמ 02 יו

 .עמַאנפױא עכעלנײװעגרעסױא ןַא טכַאמעג ײז טָאה טָאטש יד
 סלַא טסירגַאב ײז טָאה (טכַאלש ןיא ןלַאפעג רעטעּפש) רעלמייב סנַאה

 | ' | .ןדלעה

 ןרָאפעגּפָא עירוטנעס:ןַאמלעט רעד ןופ ןענעז רעבמעװָאנ ןט:0 םעד

 וצ טלײטעגוצ יײז טָאה ןעמ .רעפמעק עטסנרַאפרעד יד עטעסַאבלַא ןייק
 :רעד רעײז טימ ידכ , ,סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא ענענַאטשטנַא:ײנ יד

 ."ליּפשײב ַא יװ ןעניד וצ טייקשידלעה ןוא גנורַאפ

 :ַאב ַא ןרָאװעג "ןַאמלעט , זיא ,ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ייב ,רעטעּפש

 .ןָאילַאפ

 דידרַאמ ןופ גנוקידייטרַאפ יד

 ?םיס ַא ןרָאװעג ןיא טָאטש רעקיזָאד רעד ןופ ןעמָאנ רעד .דירדַאמ

 | .םזיַארעה ןֹוא שפנ:תריסמ ןופ לָאב

 טפרַאדעג טָאה ןטסישַאפ יד ךרוד טָאטשטּפױה יד ןעמענרַאפ סָאד

 ,ןינילָאסומ ןוא ןרעלטיה ןופ ןגיוא יד ןיא שזיטסערּפ סָאקנַארפ ןבייה
 ןט:19 םעד טניז .עינַאּפש ןיא טרינעװרעטניא רענעפָא ץלַא ןבָאה עכלעוו
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 2רַאמ ףיֹוא תוחוכ עקיטכעמ עכלעזַא ןפרָאװעג ַאקנַארפ טָאה רעבַאטקָא

 טָאטשטּפױה רעד ןופ ןלַאפ סָאד זַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה סע זַא ,דיר

 .געט רעדָא ןהעש ןופ ענַארפ ַא ןיולב זיא

 :רַאֿפ רע טעװ טָא ,טָא זַא ,ןעװעג עידומ ַאקנַארפ טָאה גָאט ןדעי

 ןעגנודַאלנײא טקישעגרעדנַאנַאפ וליפא ןיוש טָאה רע ,דירדַאמ ןעמענ

 חמשמ ןעמוק ֹוצ ךיז רעדנעל עשיטסישַאפ יד ןֹופ ןרָאדַאסַאבמַא יד וצ

 ,קילבוּפער רעד רעביא גיז ןטימ ןייז

 -- רעבָאטקָא ןט:80 ןזיב ןט:19 םעד ןופ -- געט 19 ןופ ךשמ ןיא

 רעבָא ,דירדַאמ ןּפַאכרַאפ וצ ןעגנוגנערטשנַא עטסערג יד ָאקנַארפ טכַאמ

 .טשינ םיא טגנילעג םע
 .עװיסנעפָא עײג ַא וצ רע טיירג עזיוּפ רעצרוק ַא רָאנ

 ךיז טָאה ,1980 ילוי ןט:18 םעד ,גירק ןופ ךורבסיוא םעד טניז

 טסוגיוא ןט:8 םעד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ .טרעדנעעג סעּפע רעבַא

 2לַאפ:"ץנעװרעטניא:טשינ, רעד ןופ גנורעלקרעד רעד בילוצ זיא 0

 ןיא סע ןוא ץענערג עשינַאּפש:שיזױצנַארפ יד ןרָאװעג טכַאמרַאפ קימ
 רעבָא טָאה ,עינַאּפש ןייק רעװעג ןייק ןרָאװעג טזָאלעגנײרַא טשינ רעמ

 ךיז ןבָאה ןסַאמ:סקלָאפ יד ,טרילוטיּפַאק טשינ קלָאפ עשינַאּפש סָאד

 ;םיוא טַָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .ףמַאק םוצ טריזיליבַאמ רעמ רָאי

 עײנ ַא ןבעגעג יז טָאה רעבַאטקָא ןט:8 םעד .תוחוכ:סקלָאפ יד טרעדורעג

 טשיג ןיא סָאד זַא ,טרעלקעגפיוא טָאה יז .ןשינעעשעג יד ןופ גנוצַאשּפָא
 :ַאנַאיצַאנ ראפ המחלמ ַא רָאנ ,גירק:רעגריב ןייק טשינ ןוא עיצולַאװער ןייק

 יד ןגעק רָאנ טשינ טריפעג טרעװ ףמַאק רעד זַא ,סײקיגנעהּפָאמוא רעל

 עשיטסישַאפ עשידנעלסיוא יד ןגעק ךיוא רָאנ ,ןלַארענעג עשיטנַאילעבער

 ,עילַאטיא ןשינילַאסומ ןוא דנַאלשטייד ןשירעלטיה ןגעק ,ןטנעװרעשניא

 ערעײז ןכײרגרעד וצ רעלדנעטשפיוא יד ןופ גיז ןכרוד ןבערפש עכלעוו

 ןליצ עשיטסילַאירעּפמיא ענעגייא

 ןגעװ םערקעד רעד טכעלטנפערַאפ טרעװ רעכבָאטקָא ןט:10 םעד
 .םריזיליבַאמ ןרעװ ןרענַאיצילימ יד .ײמרַא:סקלָאפ ַא ןלעטשפיוא

 תֹוחֹוכ עשירעטילימ יד ןגעוו גנורעלקפיוא ןַא ןבעג וצ קיטיײג זיא ָאד

 .קילבוּפער רעד ןופ
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 סָאד ,ןסײװ רימ יװ ,זיא דנַאטשפיױא םענופ געט עטשרע יד ןיא
 ,טפמעקעג םזיָארעה ןכעלנײװעגרעסיוא ןַא טימ ןוא ןענאטשעגפיוא קלָאפ
 .דנַאטשפיױא ןשיטסישַאפ םעד ןקיטשרעד וצ ידכ

 ןענעז טעטש ערעדנַא ןֹוא דירדַאמ ,ענָאלעצרַאב ןופ רעטעברַא יד
 ןוא ןקירבַאפ יד ןופ סױרַא ןענַאזעניבמָאק:סטעברַא עיולב ערעײז ןיא
 :ירַאטעלָארּפ ןימ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ייברעד .טכַאלש ןיא ןפרָאװעג ךיז
 (ןענָאזעניבמַאק:סטעברַא עילב) "לוזא אנאמ, יד .םזיטנַאמָאר רעש
 ;סקלָאפ יד ןוא .ץילימ:סקלָאפ רעד ןֹופ םרָאפינוא רעד ןרָאװעג ןענעז
 :עג ןיא םע למי סעיצַאמרָאפ ןופ ןּפיס ליפ ױזַא ןעוועג זיא סע ?ץילימ
 טָאה סע .סעיצַאזינַאגרָא ןֹוא ןעניײרַאּפ עלעגָאיסעּפָארּפ ,ןעײטרַאּפ ןעוו
 עכלעװ ,ןטיײהנײא:ײמרַא ערעלוגער יד .עגַאל עכעלקערש ַא ןעמוקַאב דיז
 ;יורג א ןיא ןענעז ,ןריציפַא עשיטסישַאפ ךרוד טריפעגנָא ןעוװעג ןעגעז
 יד ןפַאשעג ךיז טָאה טרָא רעייז ףיוא .ןלַאפעגרעדנַאנַאפ ךיז סָאמ רעכ
 םומ ןכעלבײרשַאבמוא םעד טַאהעג עקַאט טָאה עכלעוו ,ןץיילימ:סקלָאפ
 וצ טסַאּפעגוצ ןעװעג טשינ ןצנַאגניא ןיא רעבָא ,ןשטנעמ:סקלָאפ ןופ
 :ער רעד ןֹופ תוהוכ עשירעטילימ יד .גירק ןקידנרעױדגנַאק ,םענרעדָאמ ַא
 ןופ עלַארטנעצ רעדָא ײטרַאּפ עדעי .טרעמילֿפשעצ ןעװעג ןענעז קילבוּפ
 :עגנײרַא טָאה עדעי .ןטײהנײא עריא טימ טריפעגנָא טָאה ןטַאקידניס
 עשיגָאלָאעדיא ענעגייא עריא ןעגנלײטּפָא "עריא , ןופ םיוש ןיא טכַארב
 רעמ ןעגנולײטּפָא ענעדישרַאפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס .סעיצּפעצנָאק
 ;רַאנַא , ,'םזילַאיצָאס ,, םעד ןריזילַאער ֹוצ ױזַא יו ,םעד ןגעװ סעיסוקסיד
 טָאה ןעמ יװ ,"םזינומָאק ןכעלטייהיירפ , רעדָא ""םזיוויטקעלַאק , ,"םזיכ
 .ןילּפיצסיד רעדָא ןעגנוביא עשירעטילימ ןגעװ טכַארטעג

 ןופ ליּפשײב ַא ןבעגעג ןטסינומָאק יד ןבָאה סָאַאכ ןקיזָאד םעד ןיא
 ;ימ ַא ןפַאשעג ןבָאה יז .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןופ ?יפעג ןֹוא םזילַאעד
 זיא יז ."טנעמיגער רעט:9 רעד , ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה עכלעוו ,ץיל
 .ּפַא עשירעטילימ ערעלונער ַא יװ ןפוא ןבלעז ןפיוא טריזינַאגרָא ןעװעג
 ,עיכרַארעיה ןוא ןילּפיצסיד רעשירעטילימ רעקיטיײנ רעד םימ ,גנולייט
 טנעמיגער רע0:0 רעד ןיא םישדח עכעלטע דָאנ .װ .א .א ןעגנוביא
 ןופ ןרעק רעד ןרָאװעג זיא רע ,חוכ רעשירעטילימ רעטסגרע ןַא ןרָאװעג
 .ײמרַא:סקלָאפ רעד

 ןעװעג טנעמיגער ןט:8 ןיא ןיא ?עטשנעמַאזוצ ןשיאײטרַאּפ ןטיול
 רעשיפסינומָאק רעד ןופ רעדילגפימ רעדָא ןטסינומָאק טנעצָארּפ 90
 ;יא יד .רענַאקילבוּפער טנעצָארּפ 19 ,ןטסילַאיצָאס טנעצָארּפ 29 ,טנגוי
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 ןפמעק טכָאװעג קיטכירפיוא ןבָאה עכלעװ ,עשיאײטרַאּפמוא --- עקירעב

 .ָאקנַארפ ןגעק
 ,םירעוּפ ןֹוא רעטעברַא:ףרָאד ןעוועג זיא טייהרעמ עטסערג טייוו יד

 ,עכעלטננוי טרָא ןטירד ןפיוא ןוא ,רעשעברַא:ןיול עטיטָאטש -- םעד רָאנ

 .ץנעגילעטניא ,עטמַאַאב
 יד ןפַאשעג ןבָאה טנעמיגער ןט:ס ןֹופ ןרעק ןטסקיטומ עמַאס םעד

 ;קַא ןופ ןענַאטשַאב ןענעז יז ."סעינַאּפמָאק ענעלָאּפש , ענעפורעג ױזַא

 ןרָאװעג טריגעלעד ןענעז סָאװ ,ןטסישַאפיטנַא עמַאזניובמוא ,ןטסיוװימ

 .סעיצַאזיגַאגרַא ערעײז ךרוד ײמרַא רעד ןיא
 ;עדנֹוװַאב יד ןוא טפַאשביל יד ןענוװעג ?ענש ןבָאה "ענעלָאטש , יד

 יד ןעגנוזעג טָאה קלָאפ סָאד .עינַאּפש ןשינַאקילבוּפער ןצנַאנ ןופ גנור

 :איפאפ עד סיאוק טעַאּפ ןשישסישַאפיטנַא םענופ ןזרעפ

 לָאטש ןופ ?גיט םעד ןיא

 סַאלפ ןבלעז ןטימ ןצלָאמשעג ןענעו
 רעטעברַא רעד ,רעױּפ רעד

 ןַאזיטרַאּפ רעטרַאה רעד

 (...) ןַאטיּפַאק רעמַאזניובמוא רעד

 ןיא .יורטוצ ןרעיוהעגמוא ןענוװעג טָאה טנעמיגער רעטפניפ רעד

 סע .רעפמעק טנזיוט קיצעביז זיב ןסקַאװענסױא רע ןיא םישדח עקינייא

 טנעמינער רעט:ס רעד .ןילּפיצסיד ןוא גנונעדרַא טשרעהעג טרָאד טָאה
 :ַאב שינַאלַאעדיא ןכַאה עכלעװ ,ןרַאסימַאק עשיטילַאּפ טריפעננייא טָאה

 טרָאּפסנַארט רַאֿפ ןטמַא שריזינַאגרַא ךיוא טָאה רע .רעפמעק יד טנֿפָאװ

 ;םימותי ,רעזײה;ורּפָא ,סעירָאטַאנַאס ,ןלָאטיּפש) טייהטגוזעג ,,גנודניברַאפ

 עשירעמילימ ךיוא ןוא םזיפעבַאפלַאנַא םעד ןרידיווקיל וצ ןלוש ,(רעזייה

 ,ןערדַאק עשירעטילימ עײנ ןעגנַאנעגסױרַא ןענעז סע ןענַאװ ןופ ,ןלוש
 .קָלָאֹפ םענופ טמַאטשעג ןבָאה עכלעוו

 יד ןריזירַאטילימ וצ ןסָאלשַאב גנוריגער יד טָאה רעבָאטקָא ןיא

 2ַאןיליבַאמ ענײמעגלַא ןַא ןריפכרוד ןוא ןעננולײטּפָא:ןילימ ענעדישרַאפ

 ;ענרעבירַא טלמעד ןיא טנעמיגער רעט:0 רעד .רָאי 40 ןיב 20 ןופ עיצ

 עלַא טימ ןוא טַאיראסימַאק:סגירק םענופ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ןעגנַאנ

 ןוא רעטשרע רעד ןרָאװעג רע ןיא ןערדַאק ןֹוא ןענַאגרַא ,ןטמַא עניײז

 .ײמטרַא רעגענַאטשטנַאײײנ רעד ןופ ןרעק רעלופליּפשייב
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 ?ןשינעטלעהרַאפ:תוחוכ יד ןעװעג ןענעז עכלעוו

 טַאהעג ןבָאה יז .שנּפָאװַאב רעסעב ןעװעג ןענעז ןטסיקנַארפ יד
 :ַָאלָאק ןשינַאקָארַאמ ןופ רענלעז עטביאעגסיוא טֹוג ,עירעליטרַא עשוג ַא
 ;לושעגסיוא טוג ,גנוריפנָא .עשירעטילימ עכעלטייהנייא ןַא ,סוּפרָאק ןלַאינ

 ;םיוא ןוא ןעקנַאט טקישעג טָאה דנַאלשטייד .ןערדַאק עשירעטילימ עט
 ןייז טלָאזעג טָאה עינַאּפש עכלעוו רַאפ ,סערדַאקסע;עיצַאיװַא עטלושעג
 .ןעגנולײטּפַא עשירעטילימ טקישעג טָאה ינילָאסומ .ץַאלּפ:סגנוביא ןַא

 טשינ ךיוא רעפמעק לָאצ יד ןיא טייז רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ

 ןופ ,טנזיופ 180 ףױא טצַאשעגּפָא ײז טָאה ןעמ .עניילק ןייק ןעװעג

 ןוא ײמרַא רעטלַא רעד ןופ טמַאטשעג ןבָאה טנזיוט 29--20 עכלעוו

 :עברַא רעשינַאּפש רעד ןופ סעיצַאמרַאפ יד ןופ טנזיוט 40--99 רעביא

 עכלעוו ַא ןֹוא ןטסיכרַאנַא ,ןטסילַאיצַאס ,ןטסינומָאק --- גנוגעװַאב:רעט
 -- עקירעביא יד .עיזַאושזרוב רעשינַאקילנוּפער רעד ןופ טנזיופ 0
 .ןטורקער

 עטמירַאב יד ןטלַאהעג ןַאיד עסָאכ טָאה רעכָאשקָא ןט:22 םעד
 יד טלעטשעגקעװַא טָאה רע וװ ,?ַאמעניס לַאטנעמונַאמ ,, םעניא עדער

 :נוה ירד יד .דירדַאמ ןעװעטַאר וצ עיצַאזיליבָאמ:ןסַאמ ַא ןֹופ עגַארר

 :רעדנוװ יד ,טנגֹוי יד ,דירדַאמ ןופ רעטעברַא טנזיוט קיצפופ ןוא טרער

 ןַא ןבָאה זומ עינַאּפש .ןריזיליבָאמ ריז ןפרַאד ןעיורפ רעדירדַאמ ערַאב

 .ןערדַאק עײרט:סקלַאפ ןופ טריפעגנָא ,ןילּפיצסיד ַא טימ ײמרַא
 ןופ עװיסנעּפָא עקיטכעמ יד ןָא ךיז טבייה רעבמעװָאנ ןט210 םעד

 גָאט ןבלעז םעד .טנָארֿפ רעדירדַאמ ןפיֹוא ןעײמֹרַא עשיטסיקנַארּפ יי
 ;ַאנָאיצַאנרעטניא ןַא שידלעה טפמעק דירדַאמ ןיא זַא ,ןדלָאמעג טרעװ
 .ענָאלַאק עק

 ןרענָאיצילימ טנזיױט 290 סױרַא ןרישרַאמ רעבמעווָאנ ןט:14 םעד
 ;סטיהיײרפ רעדעי ךיז טנערפ ךעלגעט:גָאט .דירדַאמ ןקידיײטרַאפ וצ

 לָאטש ןוא רעייפ ןופ םי ןרעטנוא דירדַאמ טעװ יצ ,שטנעמ רעקידנביל

 ;ַאפ יד ןופ טײקרעכעה עשירעטילימ יד טשינ טעװ יצ ?ןטלַאהסיוא

 םעד ןייז רבוג ןענַאלּפָארעַא ןוא ןעקנַאמ לָאצ רעקיזיר רעײז טימ ןטסיש

 ;קעטש יד טימ ,גנודיילק ןַא ,רעװעג ןָא ןרענָאיצילימ יד ןופ ןליוװ ןטוג

 ?סיפ יד ףיוא דיש

 :עגסיוא טָאה יז .געפ עשיטירק יד ןטלַאהעגסױא טָאה דירדַאמ

 ןטלַאהעגסױא טָאה יז ,שדוח ַא ןטלַאהעגסיױוא טָאה יז ,דָאװ ַא ןטלַאה

 עשינַאּפש עשיָארעה יד ןיא תמא ןשירָאטסיה םעד טיול ןוא ...רָאי  ַא
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 ןבעגעגרעביא ףוס םוצ ןיא רָאנ ,ןלַאפעג טשינ לָאמנײק טָאטשטּפױה

 .ןטסישַאפ יד ןופ טנעה יד ןיא רעטערַאפ דרוד ןרָאװעג

 ןבָאה דירדַאמ ןופ טיהירפ רעד רַאפ ?גנַארעג ןקיטכעמ םעניא

 .ןדי עשידלעה ךס ַא ןענופעג ךיז

 קידנעטש טָאה ,עניטסעלַאּפ ןופ דײ רעשיליוּפ ַא ,רַאקעיּפ ?קצַאכ

 :עג טכעלקריװרַאפ םיורמ ןייז זיא ָאד ןוא רעילפ ַא ןרעוו וצ טמיורטעג

 ןופ ןעװעג ןיא יז ןופ רענײא) ןדי ײװצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .ןרַאװ

 2ָארעַא רעדירדַאמ םעד ןופ ןגױלפעגסױרַא גָאט ןדעי רע זיא (ךיירקנַארפ

 .ןטסישַאפ יד ןופ סעיציזָאּפ יד ןרעטעמשעצ ֹוצ םָארד

 ,ןדײ עּפורג ַא ןענופעג ךיז טָאה "ערדנַא רַאגדע , ןָאילַאטַאב ןיא

 ,(ימוכַאנ) ץײװ טרעבלַא רעוט רעזירַאּפ רענעעזעגנָא רעד ײז ןשיװצ

 .ערעדנַא ןוא ןַאמיײנ סירָאמ

 ערעװש ןופ ןָאטולּפ םעד ןיא ,ןָאילַאטַאב:יקסװָארבמָאד םעד ןיא

 ,ןדי 40 טפמעקעג םירבה עשילוּפ ערעײז ןבענ ןבַאה ,רעפרַאװנליױק

 ןעמוקעג ןענעז עכלעװ ,ןירַאּפ ןופ ןרענַאיצילימ עשידיי ףניפ יז ןשיװצ

 :סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד טעדנירגעג ךיז ןבָאה'ס רעדייא ךָאנ

 םיובנשריק לסּפעש ,לַאשדלָאג קעינעה ,ןַאקלע םייח ,ןייטשלזניא ןַאעל

 .בילטָאג לארשי ןוא

 ;רַאװ ןופ טקעריד ןעמוקעג ןענעז רעפמעק עשידיי עקירַאי;20 יירד

 םענופ רעדער יד ןשיװצ רדסכ קידנרָאפ ,ןצענערג יד טלנומשעג ,עש

 זירַאּפ ךרוד ןעמוקעג ןענעז ןדיי רעניטסעלַאּפ 12 .גוצ ןלַאנַאיצַאנרעטניא

 .ןטסירוט עמשרמולכ סלַא

 (ךיירקנַארפ?םורד) לרא ןופ טנגעג רעד ןיא טָאה קַאיצַאק קעינַאמ

 ןרָאפעג ןוא ןזיוצנַארפ עקינײא ןֹוא ןדי 4 ןופ עּפורג ַא טריזינַאנרָא

 ;טרָאּפס:רעטעברַא ןשידײ רעזירַאּפ ןופ דילגטיס רעד .עינאּפש ןייק

 ,רעזױהטלַא רַאזַאק רעקירָאי;84 רעד ,שטשעל ןַאמָאר --- (קסאי) 'יבולק

 טָאה רעכלעװ ,ןַאמסָארג רעב ,טלעװ ַא ןעװעגסיוא ןיוש ןזיא רעכלעוו

 :ַאּפ רעװיטקַא ןַא ,לוסנָאק םולש ,עּפָארײא:ברעמ ץנַאנ טרעדנַאװעגכרוד

 םעד ןיא ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה עלַא יז --- רעוט:רעטעברַא רעזיר

 | | .ןָאילַאטַאב:יקסװָארכמַאד
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 וצ ןסָאלשַאב ןבָאה םירבח 4 ענייז טימ ןעמַאזוצ ןייטשלזניא ןָאעק
 עטסרעוװש יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה יז .עּפורג;םערוטש ןימ ַא ןפַאש
 .ןבַאנפיוא

 ;ייז ַא ןריפוצכרוד עקיליוװיירפ יד ןופ טרעדָאפעג ןעמ טָאה לָאמנײא
 רעד .ןדלָאמעג ךיז ןבָאה ןדי 9 עלַא .עבַאגפױא;ריּפשסױא ערעװש רע
 סָאװ ,רַאפעג רעסיורג רעד רַאפ טנרָאװעג יז טָאה ןָאטולּפ ןופ רעריפנָא
 .ןעמונעגרעטנוא ןרעג ךיז ןבָאה ייז רעבָא .ייֵז טָארד סע

 ;עג סנטָאש ףניפ יד ךיז ןבָאה טכַאנ רערעטצניפ:קָאטש ַא ןיא
 ןוא ,ןגיוא יד ןיא דעלגײװצ עקיכעטש ןעגנֹורּפשעג יז ןענעז סע .טביילש
 א , געװ ןפיוא ןבָאה יז .ריפ עלַא ףיֹוא ןכירק טזומעג יז ןבָאה טָא
 יד ןופ רעפעמ קיצנַאװצ א ןעמוקעגוצ ןוא ןלורטַאּפ עקינייא "טםמיורעג
 ײז ןבָאה םײהנזעװנָא רעייז ןופ ןכײצ סלַא .ןעײשנַארט עשיטסישַאפ
 ןוא םולשב ןעמוקעגקירוצ עלַא ןענעז ײז .ןָאפ עטיור ַא ןעגנָאהעגפיוא
 .תועידי עקיטכיװ טכַארבעג

 ;נופ סעקַאשטשװַָארבמָאד יד ןבָאה ,ןגָאט ןביױהעגנָא טָאה סע ןעװ
 ןעוװעג זיא םזַאיזוטנע רעייז .ןָאפ עטיור יד ןרעטַאלפ ןעזרעד סנטייוװרעד
 :רעד סָאד ןבָאה ןטסישַאפ יד ןעװ ,רעטעּפש פסיב ַא .ךעלביירשַאבמוא
 ןבעגעג ןָאעֿפ טָאה ,ןָאפ יד ןעמענוצּפָארַא טרעטנעענרעד ךיז ןוא ןעז
 :רעפרַאװנלױק ענייז וצ לעּפַאב ַא

 !רעייפ ---

 ;וװַאב ןֹוא דירפ רַאפ טלבויעג ןבָאה רעפמעק:יקסװָארבמָאד יד
 :טליצרעד היאר:דע ןַא סָאװ טָא .םירבה עשידיי ערעײז טרעד

 עשילוּפ יד רעכלעװ טימ ,עביפ עשירבה יד ןוא טקעּפסער רעד,
 ;סעטַא רעטסעב רעד ןענעז ,ןענַאעל וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןרענָאיצילימ
 טָאה רע רעכלעוו טימ ,עירוטנעס:יקסװָארבמָאד רעד ןיא .םיא רַאפ טַאט
 טבילַאב ױזַא ךיז רע טָאה ,ןטנָארפ יד ףיוא טפמעקעג טיײצ ןכָאװ 10
 * ןײרַא רעייפ ןיא ןעגנַאגעג םיא רַאפ ןטלָאװ ןקַאילָאּפ יד ןַא ,טכַאמעג

 ;ךַאמ יב געמ עשיַארעה ןוא עשימרוטש ענעי ןיא עקַאט זיא ןָאעל
 :ָאטקָא) רעפרַאװנלױק עּפורג רערעסערג ַא ןופ רַאסימָאק ןרָאװעג ריר
 | | .(1096 רעב

 רעדעי ;סיוא ךיז ןענעכיײצ ןרענַאיצילימ עשידיי ערעדנַא יד ךיוא
 רע:19 ַא טנידַאב טָאה שטשעל ןַאמָאר טסיקסאי רעד :ןפוא ןיז הוא
 ;ורג ַא ןופ רעכעלטרַאװטנַארַאפ רעד ןעװעג זיא ןַאקלע םייח .לטַאמרַאה
 ;ּפעב ןפיוא זיא רעכלעוו ,םיובנשריק קעװעס .ןרענָאיצילימ עשילױוּפ עּפ
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 ַאד ןיא ,"ףליה רעטיור , רעד ןופ רַאטערקעפ סְלַא טנַאקַאב ןעװעג ?יװ

 :רע יד םניז ךיז טָאה רע .טייקכעלנעזרעּפ עטבילַאב ַא ןרָאװעג ךיג רָאג

 ,סָאד .טייקטסיײרד ןוא טײקיזָאלקערש טימ טנכײצעגסיױא ןכָאװ עטש

 ןיא ,םירבח ענַײז יב גנורעדנוװַאב ןפורעגסיורַא סרעדנוזַאב טָאה סָאװ
 -נַארפ יד ןופ זַאנ רעד רעטנוא רע טָאה לָאמניײא .טייקשהירב ןייז ןעוועג

 ?ענ ַא רעטנוא טָאה ןוא ןסּפעש עדַאטס עצנַאנ ַא טריפעגסיֹורַא ןטסיק

 .סעיניל עשינַאקילבוּפער יד ֹוצ טריפרעד יז גנוסישַאב רעטכיד

 28 רעבָא טָאה ןדײ עּפורג רעד ןופ סעיצקַא עטכיירד עקיזָאד יד

 .סאטנעיס אמאס יײב וטפיוא רעייז טייקשידלעה ריא טימ ןגיטשעגרעב
 ;ּפעס ןט:16 ןֹופ **עסערּפ עיינ, יד עגַארפ רעד ןגעו טביירש סע סָאװ טָא

 :1980 רעבמעמ

 ןעלגנירוצמורַא ןעגנולעג לָאמַא טרַאד ןיא תולייח עכעלטנייפ יד,

 ײז ןיא ןרענַאינעל;דמערפ הנהמ עקיזיר ַא .גנולײטּפָאקסװָארבמַאד ַא
 רעכעלנײװעגרעסיוא טימ טרעטנעעגרעד ךיז ןֹוא ןטניה ןופ ןפָאלרַאפ

 ןיא'ס .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפנײרַא טָארדעג יײז טָאה סע ,טייקלענש
 ,טרַאװהעד ייז טלָאװ סע לרוג ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשוצרַאפי ךיז רעווש טשינ

 .ןרענַאינעקײדמערפ יד ןֹופ טנעה יד ןיא ןײרַא ןלַאפ יײז ןעו

 ךיז ןבָאה סע ֹוװ ,סעיניק עטיײװצ יד וצ ןעמוקַאבקירוצ ךיז ןגעוו
 ,רייר ןייק ןייז טנָאקעג טשינ טַָאה ,ןּפורג:ןרענַאיצילימ ערעדנַא יד ןענופעג

 ןעװעג םייז רענעי ןופ ןיא ןרענַאיגעל;דמערפ יד ןופ קורד רעד לײװ

 רעבירעד טָאה גנלײטּפָא רעד ןופ רעריפנַא רעד .רעטסקרַאטש רעד

 ןכעלגעמ קיצנייא רעבָא ,ןשילַאקיזיר קידלַאװעג ,ןרעדנַא ןַא טלײװעגסיױא

 :ןָאּפ עכעלטנייפ יד ןופ טקנוּפ ןטסכַאװש םעד קידנלײװסיױא .געווסיוא
 :רֹוטש ַא ןיהַא ןעמענוצרעטנוא ןשטנעמ ענייז ןלױופַאב רע טָאה ,סעיצ

 .עקַאטַא עשימ

 ןיּפש רעד ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ןרענַאיצילימ עשידי 9 יד
 :רמערפ יד ןעװ ,טײצ רעד ןיא ןוא ,גנלײטּפָא עצנַאג יד יז ךָאנ ןוא

 ,ןעײשנַארט עשינַאקילבופער יד וצ טרעטנעעגרעד ךיז ןבָאה ןרענַאינעל

 ןפָאלעג רָאג ןרענָאיצילימ יד ןענעז ,תונברק ןעניפעג וצ טרָאד קידנביולג
 .סעּפָאקַא עכעלטנייפ עקידרעביאנגעק יד וצ ,סיױרָאפ

 ַאזַא ףיא ןטכיר טנָאקעג טשינ ךיִז ךעלריטַאנ ןבָאה ןטסישַאפ יד

 ןַאעל .ןרָאװעג טרעטעמשעצ ןצנַאגניא ןעגעז ןוא עגַאל רעד ןיא גנורעדגע
 :טנאה ערעײז טימ קידנטײרּפש ,סױרַאפ ןפַאלעג ןענעז ןענַאקלע טימ

 ןענעז סָאװ ,ערעדנַא יד .ןטַאדלָאס עכעלטנייפ יד ןשיװצ טיומ ןסַאנַארג
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 סָאװ ,ןדעי טכַאמעג ךעלדעשמוא ןטענגַאב טימ ןבָאה ,ןֿפָאלעגכָאנ ײז
 | .ןקעטשנגעקטנַא טװורּפעג ךיז טָאה

 עג ןיא ,ןעמונעגמורַא טַָאהעג יז טַאה סָאװ ,גניר רענרעזייא רעד

 יד ןוא קערש:טיוט ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןטסישַאפ יד .ןסירעגכרוד ןרָאװ

 רעמ ןעײשנארט יד ןיא עטיופ רעביא קידנזײרּפש ןבָאה ןרענָאיצילימ

 ןופ םיװ ןעװעג רעבָא ןענעז יז .דנַאטשרעדיװ ןייק ןפָארטעגנָא טשינ

 רעטרעדנוה טימ טלגנירעגמורַא ,טיבעג ןכעלטנייפ ַא ןיא ,סעזַאב ערעײז

 .םירט ןֹוא טירש ףיוא טרעיולעג ייז ףיֹוא ןבָאה סָאװ ,ןרַאפעג
 ;טיהמוא יד ןופ ןגָארטּפָא רעלענש סָאװ טפרַאדעג ךיז טָאה ןעמ

 רעביא ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךיז טָאה גנולײטּפָא יד ןוא תומוקמ עכעק

 ;רעד וצ ךיז ףוס ?כ2 ףֹוס קידנפַאה ,רעדלעװ ןוא רעדלעפ עטנַאקַאבמוא

 ;כרוד .גנולײטּפָא רעשינַאקילבוּפעה ַא סעּפע ןופ סעיציזָאּפ יד וצ ןגָאלש

 ןיפ ןַאדהָאק םעד רעסיוא טייהרעטקרעמַאבמוא טכַאנ עסיוועג ַא קידנכירק

 ,לַאירוקסע זיב ןגָאלשעגכרוד ריז יז ןבָאה ,תולייח עשישסישַאפ יד

 יד .טמירַאב ןרָאװעג לענש ןיא טַאטנדלעה רעייז ןופ עטכישעג יד
 :ָאק רעד .נעט עכעלפע ריא טימ ןעװעג ?ופ ןענעז ןעגנוטייצ רעדירדַאמ

 ;מוא יד ןדַאלעגנײא טָאה דירדַאמ ןיא "ףליח דעטיור , דעד ןֹופ טעטימ
 :ַאס רעדירדַאמ ַא ןיא ורּפַא געט ףניפ ףיֹוא רעפמעק ענעקָארשרעד

 .עירָאטַאנ

 ;עיפ עלַא ףיוא טסעגיןרע סלַא ןרָאװעג ןטעברַאפ ךיוא ןענעז ײז

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ געט ענעי ןענעז סָאװ ,ןעגנופמַאזרַאפ ןוא ןעגנור
 ' : .ימַאטשטּפיוה

 ערעדנַא ןיא טפמעקעג ןדײ ןבָאה טייקטסיירד רעבלעז רעד טימ
 :ַאיצילימ ןשידיײ רעזירַאּפ םעד ןופ ווירב ַא ָאד ןביג רימ .ןעגנולײטּפָא

 :עג טכעלטנפערַאפ ןיא רעכלעװ ,ןָאילַאטַאבןַאמלעט ןופ ,טוג .ש רענ
 :1056 רעכמעװַאנ 25 ןופ "עסערּפ רעײנ ,, רעזירַאּפ רעד ןיא ןרָאװ

 ןכָאה עלַא .םרַאילַא ןַא ןעוועג זדנוא ייב ןיא רעירפ טכַאנ ַא טימע

 םוצ קעװַא ןוא רעװעג ,קעזטיורב ,קעזקור יד ןַאטעגנָא ,טּפַאכעגפיוא דיו
 2ַאטַאב ענעדישרַאפ ןרירטנעצנַאק ןביוהעגנָא ךיז ןבָעה סע וװ ,קרַאמ
 ;טסַאל ןפיוא ןציז העש ַא ךַאנ ןוא טּפַאלקעג טוג טָאה ץלַא .ןענַאיל

 .גנוטיירגוצ א ןעװעג רַָאג זיא סע זַא ,טסוװרעד ךיז ןעמ טָאה ,ָאטיוא

 ,ףיוא ןעייטש רימ .טפור טיימורט רעד -- טכַאנײב 12 סנגרָאמוצ

 טרעװ ,סיוא ךיז טלעטש עינַאּפמַאק עדעי .ןעייר ןיא קעװַא ךיז ןלעטש
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 2נֹוא ןיא רעצעלּפ קידנעמענרַאפ ןוא עװַאק ןעקנירט רימ .טליצעגרעביא
 .טנָארפ םוצ לָאמ סָאד רימ ןרָאפ ָאטױא;טסַאל רעזד

 טביל םעניילק טימ .ןלָאט ןוא גרעב רעביא ךיז טיצ ןַאװַארַאק רעד

 ןוא סָאטױא;רעצנַאּפ ,ןעקנַאט ןֹוא סָאטױא:טסַאל םַאזגנַאל ךיז ןקור
 ;ףםַאל יד ?יטש ןרָאפ ןצנַאטסיד עסיורג ןינַאנ ןיא טקורעגּפָא .עיצינומַא

 ןרענַאיצילימ ערעדנַא ןוא עשילױוּפ ,עשישטייד ןוא רעוועג טימ סָאטיױא

 .ןַאילַאטַאב:ןַאמלעט ןצנַאג ןופ
 ;לײא ,דנַאלרעקַא סעמסַאּפ ,רעדלעפ ןוא דרע םיחטש עצנַאג ,?יטש

 םֹורַא ןטײז עדײב ןיא סיוא ךיז ןטײרּפש עזורוקוק ןוא ךעלמייב:טריב
 .ןדנֹוא

 טימ סענגָאלָאק עסיורג .טקנוּפ העזדנוא ףיוא ןָא רימ ןעמוק ירפ ?

 טליהעגנייא "!דולאס , ןוא "!איסור .ַאויװ,, םימ ןרענָאיצילימ עשינַאּפש

 .רערלעפ רעביא ןרעדנַאװ סָאװ ,רעניאודעב יז ןענָאמרעד ןצָאק ןיא

 .עלא ןעניופש רימ ,ןקוק וצ תחנ ַא ,דלעפ ןיא ,זדנֹוא ןופ סטכער

 .סָאטױא:רעצנַאּפ 0 ןוא ןעקנַאט 12 טלעטשעגסיוא ןעייטש ייר ַא ןיא

 ןיא סע .ןײא ךיז טלעטש נָאפ רעד .ףירגנָא םוצ ךיִז ןטיירג רימ
 ;רַא ןוא עיצַאיװַא רעזדנוא ןופ עקַאטַא עטריניבמַאק ַא ןעזעגסױרָאפ
 .עירעליפ

 .עלעפעטש ןײלק א ןיא סיוא רימ ןגייטש טלעק ןופ ןעמונעגכרוד

 .ָאדעלַאט -- םקניל ,דירדַאמ -- רעטעמַאליק 10 ,ןדנוא ןופ סטכער

 רעביא טרינימָאד סָאװ ,גנוטסעפ א -- סָאלש רעסיורג ַא -- זדנוא רַאפ

 עד ַאררעס , יד ןזיא סָאד .טייװ רעטעמָאליק .,םֹורַא טנגעג רעצנַאג רעד

 ןטַאנַארג ןרעדײלש ןוא קינײװעניא ןציז ןטסישַאפ יד .?סעלעכנַא סָאל
 .יילב ןוא

 ;טכ ֹוצ ןַאט ריר ַא ןענַאק ךיִז רימ ןלעװ גנוטסעפ יד קידנרעבָארעד
 ןופ טנַארפ;םורד ןפיוא קרַאטש יֹוזַא ןקירד עצרַאװש יד וװ ,עפַאפ
 .דירדַאמ

 .סעיציזַאּפ ןעמענרַאפ רימ

 טלײטעגוצ טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעמ טָאה רבח ַא ךָאנ טימ ךדימ

 ןיא ןביילב רימ זַא ,קידנעניימ ,ךיז ןעמירק רימ .ןטסָאּפ:רַאטינַאס ַא וצ
 .עדנַאמָאק רעד ןופ ?לעפַאב םעד ןָא ןעמענ רימ רעבָא .ייליט ,,

 ;טעפ יד -- ליצ ריא ,ןרענוד ןביוהעגנַא טַאה עירעליטרַא רעזדנוא

 :ָאפ ךיז קידנקור ,רעדלעפ יד רעביא ךיז ןעמ טיצ פ ֹוצ ןּפורג ןיא .גנֹוט
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 ,עטַאכ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןטסָאּפ:רַאטינַאס רעזדנוא .סיור

 .סעיניל:רעײפ יד וצ טנעַָאנ רַאג

 ןעעז ךיור ןליונק ,ןרענוד ריא טימ טביוטרַאפ עירעליטרַא רעזדנוא

 .סַאלש םורַא ריז

 ?רַאפ ןכוז וצ סיוא טמוק סע ןוא סיױרָאפ רדסכ ךיז ןקור ערעזדנוא

 .סנַאלובמַא רעזדנוא ןופ טייוו עטעדנווו

 .ךיא ןוא בוקַאי :עדײב ןפיול רימ .עבָארּפ:רעײפ יד ךרוד ךַאמ ךיא

 :עטשרעטניה יד ֹוצ ןפור רימ ,ןעײשנַארט יײװצ רעכירַא ןיוש ןענעז רימ

 ןיוש ןענעז ערעזדנוא , :שינַאּפש םענעכַארבעג ַא ןיא ןרענָאיצילימ עקיל

 | י!לסיױרָאפ טשינ ריא טייג סָאװ ,ןביוא
 "זָארַאסַאּפ ָאנ, ףורסיוא ןוא "לַאנַאיצַאנרעטניא , ןופ גנַאזעג ןטימ

 יד .טכיײרגרעד ןיא ליצ רעזדנוא .ןענַאילַאטַאב עשירפ ץלַא וצ ןעמוק

 :יז ןופ ןעמונענּפָארַא ןרעװ רעלטנַארפ ערעזדנוא ,ןעגנולעג ןיא עקַאטַא

 | .ערעדנַא טימ ןטיברַאפ ןוא סעיציזַאּפ ערע
 יד ןופ ןבעל ןטימ טפמעקעגסיוא ַאד טרעװ דרע ןַאּפש רעדעי

 -עלופתונברק ןֹוא סנבעל ערעזדנוא טימ ,קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ןיז עטסעב

 עקַאטַא רעטשרע רעד יײב ןבָאה ןטַאי רעזירַאּפ ערעזדנוא .טייקטיירג

 ."טייקטיירג:תונברק ןוא טייקטסיירד עכעלניײװעגרעסיױוא ןזיװעגסױרַא

 :םֹוא ןעװעג ןיא ןטסישַאפיטנַא עשידיי יד ןופ שפנ:תריסמ טָאד ,ָאי

 ןלַאפעג ײז ןופ ךס ַא ןענעז דירדַאמ ןופ טנָארפ ןפיוא .ךעלבײרשַאכ

 .דלעפ:טכַאלש ןפיוא
 ,יקצינטישז ליכ ,ןַאמיײנ סירָאמ ,ץייוו טרעבלַא :ןלַאפעג ןענעז טרָאד

 ,ןמיהיקסװָארבמָאד ןופ רעסַאפרַאפ רעד --- קאשט ןַאטַאנ ,ץַאק יתבש
 2רביקסװָארבמָאד רעד ןופ ןמיה רעד ןרָאװעג רעטעּפש ןיא רעכלעוו

 עקלומ ,דנַאלשטייד ןופ סקַאמ שרעה ,בילטַאנ לארשי ,ןָאקלע םייח ,עדַאנ

 דוד ,ןּפרעװשנַא ןופ ןַאמרעקַא רעדירב יײװצ יד ,ןַאמטונ המלש ,ןאנאב

 .ערעדנַא ליפ ןוא עקירעמַא ןופ אריּפש

 עטסעב עלַא ןופ טולב ןטימ ןסָאנעגנעמַאזוצ ךיז טָאה טולב רעײז

 ףיוא טָאה קלָאפ עשינַאּפש סָאד .רעקלעפ עקידנבילמשייהיירפ יד ןֹופ ןיז
 טלעטשעגפיוא ,ָאדרַאּפ לע ןײיק ?אראקנעופ ןופ טריפ סָאװ ,געװ םעד

 עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ םלוע:תיב רעדירדַאמ םענעפורעג ױזַא םעד
 | .סעדַאגירכ

 :ננלַאפ םעד שיזיוצנַארפ ףיוא ןגָארטעג טָאה רליש רענרָאמרַאמ ַא

 :טפירשפיוא ןקיד
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 רַאפ ןדלעה יװ ןלַאפעג ,סעדַאנירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ עקיליוויירפ}
 רעד ןופ טירשרָאפ ןוא ןייזליוװ ןרַאפ ,קלָאפ ןשינַאּפש ןופ טייהיירפ .רעד

 .(םייהשטנעמ

 רעקידנעטש רעד ץיָארט ,תונברק ערעװוש יד ףיוא טקוקעג טשינ

 2וא ןַא ןעװעג רעפמעק עשידיײ יד ןופ ?ַארָאס יד ןיא רַאפענ:סנבעל

 :אב עקלומ ןופ וירב ַא ןופ ןגוצסיוא ָאד ןעננערב רימ .עכעלנייוװעגרעס

 שזעיק ןיא ןזײרק:רעטעברַא יד ןיא ןעװעג טנַאקַאב ,רעניטסעלַאּפ ַא) ןאג

 רע ֹוװ ,דײדַאמ ןופ טנָארפ םענופ (ןירַאּפ ןיא רעוט:"דרעזעג , סֵלַא ןוא

 :ןלַאפעג שידלעה ןֹוא טפמעקעג טָאה

 :עג ןטסישַאפ ירד ןענעז דירדַאפ םורַא ןטכַאלש עטצעל יד תעכב...,

 עלַא ןופ ?ַארָאמ יד .קירוצ רעטעמָאליק עקינייא ףיוא ןסױטשיעגּפָא ןרָאװ

 :םעק עשינַאּפש יד ןופ גנורעדירברַאפ יד .טנכייצענסיױא ןזיא רעפמעק
 :גיא יד ּפָא טקניּפש ,ענָאלַאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןֹופ יד טימ רעפ

 ;םרוד .טייקכעקקריװ רעקיטכערּפ ריא ןיא טעשירַאדילַאס עלַאנָאיצַאנרעמ

 ,טגײצרעביא ךיא ןיִב ,ןטקַאפ עטנַאמרעד עלַא יד ףמַאק ןיא קידנכַאמ

 ןופ רבק רעד טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןײז טעװ דירדַאמ זַא

 .םזישַאפ
 םמיפפ ןײמ רָאפ ץעז ןוא שיזיפ ןוא שילַארָאמ םנוזעג ןיִב ףיא.

 ןבָאה ןשיגעעשעג יד ?ײװ ,רעירפ יװ טייקנבענעגרעביא רעמ טיט דָאנ

 ןריפוצסיוא ןדירפוצ שילַארָאמ ןיכ ךיא ןוא טנייצרעכיא רעמ רךַאנ ךימ

 ."ןריפסיוא ףרַאד רעירָאטעלַארּפ רעדעי סַאװ ,בוח ןשירָאפסיה םעד

 ןײז טבײרשַאב -- א:ר השמ --- רענַאיצילימ רעזירַאּפ רערעדנַא ןא

 ףוא ןענגַאגעג ןיא רע רעדייא ,דירדַאמ ןופ טנַארפ ןפיוא גָאפ ןטצעל
 ;ןדּפא

 ףייא ךיז ןיפעג ךיא וװ ,עיצנעלאו ןופ ווירב םעד ריד ביירש ךיא;
 .טנַארפ ןפיוא ןכָאװ ריפ ןעגנערברַאפ ןכָאנ ,ֹורּפָא געט 8 עניימ

 עיניפ יד ןזָאלרַאפ ןיימ ןופ גָאפ םעד ןבײרשַאב ָאד ריד לי ךיא
 .ור ףיוא רַאפּפָא ןיימ וצ

 ,םירבת ריפ ךָאנ ןוא ךיא .גָאטרַאפ 0 רעפעגמוא ןיא רעגייז רעד

 ןעמַאזוצ ןענעז סָאװ ,ךעשט ןיא ןוא זױצנַארפ ןייא ,רענעילַאטיא יײװצ
 :רַאפ וצ ידכ ,ןגיוא יד ןביירסיוא ןייא ןיא ןטלַאה ,ײשנַארט םעד ןיא
 ןוא "סעפע, ףיוא טכירעג טכַאנ יד ךיז ןבָאה רימ .ףָאלש םעד ןביירט
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 ,םאב לָאמנײא טימ .טכַאמענוצ טשינ גיוא ןייק טָאה ןדנוא ןופ רענייק
 ןדיינש ןליוק יד .ןבעגעג סָאג ַא ךיז טָאה רעייפ ןופ ןגעדר ַא ...םאב ,םאב

 םעניילק םעד ףיוא ךיז ןטיש ןוא טייקפענש רעקידפַאװעג ַא טימ טפול יד

 ןדנא טרעפטנע סָאד .ײשנַארט רעזדנוא רעביאנגעק ןיא סָאװ ,?גרעב

 סָאװ ,ןברֹוה םעד רַאפ עירעטַאב עשיטסישַאפ ענעמוקעגניינ א סיוװעג

 .ןעײר:עירעטנַאפניא ערעײז ןיא טכַאמעגנָא ןטכעג ןבַאה ערעזדנוא

 רעטכַאעג ןוא רעשכילַאב רעײז רעד זדנוא וצ ךדיז טרעטנעענרעד סע

 :רע םיירש דויירפ ןופ רעקידנלַארטש א .ינידחַאב טנַאנעשײל

 !ןענעק רימ סָאװ ,ןזײװ ןוא ןרעפטנע רעלענש ,ןטַאי --

 יװ עלַא ריס ןענעז ןיוש ןוא רעבירַא םיוק ןענעז םונימ עכעלטע

 עלַא ןריפוצסיוא טיירג ,ןענַאנַאק יד ייב רעטרע ערעזדנוא ףיוא רענייא

 .רעריפ עטבילַאב ערעזדנוא ןופ ןלעּפַאכ
 :בִא רעד ןופ ןַאטיּפַאק רעד טדער סע .ןָאפעלעמ רעד טגנילק סע |
 טלַאפ'ס .ןסיש וצ גנוטכיר יד ןוא ץנַאטסיד יד ןָא טיִג רע .עיצַאװרעק

 ןוא רעליײמ יד ןענעפע ןענַאנַאק ערעזדנוא ןוא !"רעייפ , עדנַאמָאק יי

 , | .ןרענוד ןעמענ
 :רענע ןוא סיילפ טימ .ןטָאנ ןָא טרעצנָאק ַא ןבױהעגנַא ךיז טָאה סע

 טימ טקידנערַאפ רעייפ ןכעלרעהפיואמוא העש ײװצ ךָאנ רימ ןבָאה עיג
 ןופ גנוריפנָא רעקידנצנעלג רעד קנַאדַא ,טרעצנַאק רעזדנוא גלָאפרעד

 | .טנַאדנעמָאק ןגנוי רעזדנוא

 ןיפ גנַאזעג סָאד ,החמש ַא ןֹוא דיירפ עקידפַאװעג ַא ,רעגײזַא 4

 .טנגעג רעקיגרעב רעד רעביא טייװ ,טײװ ךיז טגָארט *לַאנַאיצַאנרעטניא

 :געמָאק ןטימ ןעמַאזוצ רעירוק רעלעיצעּפס רעזדנוא ןעמוקעג ןיא סָאד
 | .אדרעייס לענָאלַאק -- ןּפורגײעירעליטרַא יד ןופ טנַאד

 ,טכיזעג קידנעלכיימש קיטומפונ ַא טימ ,ןַאמ רערעטלע ןַא זיא סָאד

 :םישאפ יד .קיטײװ ןוא רעיורט ןפיט ןופ ןלייצרעד סָאװ ,ןגיוא רעבָא

 :גײא ןוא ןייא ןוא יורפ ןייז ןסָאשרעד ןבָאה סעילַאנַאק ןוא רעדרעמ עשימ
 .גנוריגער רעֿפַאגעל רעד יירט ןבילבעג ןיא רע ?ײװ ,רעטכַאט עקייי

 רימ סָאװ ,לגילפ רעד זַא ,ןבעגרעביא ןדנוא ןעמוקעג ןענעז יז
 דעטעמָאליק ס ףיוא ןטערטוצּפָא ןעגנוװצעג ןעװעג זיא ,ןסָאשַאב ןבָאה

 ןטַאדלַאס 80 ךיוא .סיירג יד 189 ןופ ןענָאנַאק 2 קידנרילרַאפ ,קירוצ

 טנכייצראפ ןענעז רימ .זדנוא וצ ןבעגעגרעביא דיז ןבָאה דצ ןטײװצ ןופ
 ןבלעז םעד ןֹוא ,"עדַאגירב רעטסומ , סֶלַא טרָאּפַאר:נָאפ ןיא ןרָאװעג
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 לַאשרַאמ רעטעמש -- וקסװָאנולַאמ .ר ָאגנָאל) ָאללַאג ושודיאול

 װמרַא רעשיטעוווָאס רעד ןופ

 (אקלאז עטאמ) שיטַאקול לַארעגעג 2
 רעט212 רעד ןופ טנַאהנעמָאק -- רעלמווב טנַאה

 ערַאגורברעטנוא טסושַאפוטנַא רעשושיווד





 ףיוא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב םירבח עקינײא דָאנ ןוא ךיא בָאה טנוװָא

 .ןרּפָא געט 8

 .ןטסעב ןופ ןוא ןטסנעש ןופ סע ךיא וװ ,ןָאיסנעּפ א ןיא דיז ןיפעג ךיא

 ן'א ןוא ָאניק ןיא ךיא ײג גָאטײב .קידנצנעלג טייצ ןיימ גנערברַאפ ךיא

 קַאמשעג ליפ טימ ןענעז סָאװ ,סרעטַאעט ערעגָאיצולָאװער יד ןיא טנװַא

 .םנדרָאעגנײא שינעטנעק ןוא

 רעטקינײארַאפ רעד ןופ ץנערעפנַאק ַא ןעמוקעגרַאפ ָאד ןזיא ןשכענ

 םלַא ןעמוקעג ךױא ןיא סע .טנגֹוי רעשיטסילַאיצַאס ןוא רעשיטסיגומַאק

 ;גײא ךימ טָאה רע ,עירעטַאב ןײמ ןופ ףעש רעשימילַאּפ רעד טַאנעלעד
 ןרלָאמעג לעיצעּפס זיא סע .עיצַאנעלעד רעד ןיא םיא טימ ןײג וצ ןדַאלעג

 עירעטַאב רעטיײװצ רעד ןופ רעײטשרַאפ סלַא םוקנײרַא רעזדנוא ןרָאװעג

 טָאה ןעמ .טנַארפ ןופ טמוק סָאװ ,ענָאלָאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 ןיא טָאה ץגערעפנַאק עצנַאג יד .סעיצַאװַָא עקידלַאװעג טכַאמעג ןדנוא

 יענעז רימ .ןרידָאלּפַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טונימ עכעלטע ןֹופ ףיולרַאפ
 יד ןופ רענײא ןופ רעײטשרָאֿפ ַא .םוידיזערּפ ןיא ןרָאװעג ןדַאלעגנײא

 רעדעי ,ןלָאז רימ זַא ,ןטעבעג ןדנוא טָאה ןעגנוטייצ עשיטילַאּפ עטסערנ

 .גנוטיצ ןײז רַאפ רעשרעװ רַאּפ ַא ןבײרשנַא ,ךַארּפש ןייז ןיא רענייא

 ןױנוא רע טָאה םעדכָאנ ,שידיי ןיא רעטרעװ רָאּפ ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא

 ;ענוצ גנוטיײצ יד ןעמוקַאב ןלעװ רימ ןוא טריפַארגָאמַאפ ןעמַאזוצ עלַא

 ."רַאילּפמעזקע ןא ןקיש ךיײא ךיא לעװ ןַאד ןוא ,טנַארפ ןפיוא טקיש

 ןבָאה דירדַאמ ןופ טנָארפ ןפיוא עגַאל רעשיטַאמַארד רעד ןיא
 ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאד .ןטגעמָאמ עשימָאק ןייק טלעפעג טשיג לָאמוצ
 | .ןכַארּפש ןֹופ םייקנדישראפ רעד בילוצ

 יד .רעפראװנלוק א קַאהרַאפ טגעמַאמ ןסיװעג ַא ךיז טָאה סע
 טייקזעװרעג ח ורג םימ ךיז ןערָאּפ עקינייא .טלפייוװצרַאפ ןענעז רעפמעק
 יז סיוא טקערטש "רטלַאנַאיצַאנרעטניא , ןא .ןישַאמ יד ןכַאמוצטכערוצ

 :רע טיײרש עמיטש רעקידנשעב ַא טימ ןוא רעינַאּפש יד וצ טנעה

 ?טגאה ןדנוא טפַאש :טגָאז רענייא יװ !סַאדַאנַארג !סַאדַאנַארג --- 

 !ןָאטפיוא ןענָאק רימ סָאװ ,ןעז ןיוש ריא טעװ ,ןטַאגַארג

 טָאה קילב רעײז .טקוקעגנָא ענדַאמ יז ןבָאה םירבח עשינאּפש יד

 ..קעװַא ןענעז יז ןוא גנורעדנוװרַאפ סיורג טקירדעגסיוא

 יז ןלעװ רשפא ,טסיײװ רעװ .ןדירפוצ ןעװעג ןענעז ענעבילברַאפ יד

 ...ןעגנערב עקַאמ
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 ןפעלש וצ ןעגנערב רעינַאּפש יד יװ ,טרעודעג גנַאל טשינ טָאה סע

 ;פימ ..טימ סנטסאק ײװצ םירבח עשידנעלסיוא עטכילַאב ערעיײז רַאפ

 יי ..ץרַאה סָאד ןּפַאכרעד וצ ךיז , ןעמיורג

 :ער ןבעגעג םָאה טַאטשטּפיוה רעד ןופ גנוקידייטראפ עשידלעה יד

 :ראפ ןצ ידכ .קורד רעייז ּפָא טשינ ןכאווש ןטסישאפ יד רעבָא ,ןטַאטקוז

 ?אקילבוּפער יד טקיש ,דירדַאמ ןופ רעקידיטראפ יד ןופ ענאפ יד ןרעסעב

 .לעורעט ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנולײטּפָא לָאצ עסיוועג א גנוריגער עשינ

 .עדַאגירב ע0:19 יד ךיז טניפעג יז ןשיװצ

 טימ ןעמאזוצ עדאגירב ע8:618 יד טמענראפ רענמעצעד ןט590 םעד

 :אפ יד ןגעק ףירגנָא םוצ סעיציזַאפײננאגסױא יד ןטייהניא עשינאּפש יד

 .ענעסיבראפ ןענעז ןפמאק יד .לעורעטפ םורא ןעננוקיטסעפאב עשיטסיש

 :ַאפַא 0 ךרודא רענאקילבוּפעה יד ןריפ רעכמעצעד ןט220 ןזיב ןט220 ןופ

 םָאװ טָא .טָאמש רעד וצ ךיז ןרעטנעענרעד ןוא ןטסישאפ יד ןגעק םעק

 ןופ .שס החמש רענַאיצילימ רעשידי רעד ןפמאק יד ןגעװ טביירש סע

 :ןירַאּפ ןבענ ירטנַאמ

 רעזדנוא .סעיציזַאּפ יד רימ ןעמענרַאפ טכַאנײכ רעגײזַא 2 ךעלחנע;

 ךיז טגייל ,עינַאּפמַאק:שטיוועקצימ רעד ןופ עיצקעס עמשרע יד ,עיצקעס

 :ַאב רימ ןעוו ,ירפרעדניא זיב ןטרַאװ רימ ןוא גרַאב ןכיוה א ףיוא סיוא

 ךיז ןענעדרָא רעפהאונקיוק ערעזדנוא .ןריקַאטַא וצ ?עפַאב םעד ןעמוק

 2-ָא ןטסעב םוצ ןענעק ןלעװ ייֵז עכלעװ ןופ ,ןמסענ עשירָאזיװָארּפ ןייא

 ןפוא רדטודענמוא טימ ןטרַאװ ריס .אנוש םעד ןסישַאב ןוא ןריוורעס

 י .עקַאטַא רעד ןופ טנעמַאמ

 וצ ןָא עירעליטרַא רעזדנוא טבייה ירפרעדניא טכַא בלַאה רעגײזַא

 :עיצַאיװַא ןַא ןָא טמוק רעטעּפש .סעיניל עשיטסישַאפ יד ןרידרַאבמָאב

 ערעזדנוא ןרידָאלּפַא רימ .דיירפ רַאפ ןסקַאװ רעצרעה יד .עילידדַאקסע
 :ָארעַא ערעזדנוא ןופ ןסיירפיוא עטשרע יד ךיז ןרעה טָא .ןענַאלּפָארעַא

 :רַאפ ףיוא רעייפ א ןענעפע וצ לעפַאב ַא ןעמוקַאב רימ .סעבמַאב:ןענַאלּפ

 ןטסישַאפ יד .ןטסישאפ ןעניפעג ךיז ןפרַאד סע וװ ,ןטקעיבַא ענעדיש

 רעגײזַא .ןסקיב ןוא רעװעגנישַאמ ןופ רעייפ ןקרַאטש ַא טימ ַּפָא ןרעפטנע

 םָאװ ,סָאטױא עטרעצנַאּפעג ןוא ןעקנַאט ערעזדנוא ןָא ןעמוק 9 בלַאה
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 ?ֵאפ יד .ןטסישאפ יד ףיוא רעייפ קרַאטש ַא ןענַאנַאק ערעײז ןופ ןענעפע

 .ןרעװ וצ טריזילַארָאמעד ןַא ןבייה ןטסיש

 ןטסישַאפ יד .טפַארק רעקיזיד ַא טימ ןריקַאטַא וצ ןָא ןבייה רימ

 .ךָאנ יז ןגָאי רימ .לעורעט ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעיצקירוצ ךיז ןעמענ

 ?רא רעזדנוא ןופ רעיפ ןכרוד טצישעג עקַאטַא רעזדנוא ןיא ןענעז רימ

 םירבח ןופ עלַא טריפעג ןרעװ עכלעוו ,ןעקנַאפ ערעזדנוא ןופ ןֹוא עירעליט

 סע זַא ,שפנ:תריסמ ןוא טייקשידלעה ַאזַא סױרַא ןזײװ ייז ."חרזמ , ןופ

 קידנבָאה ,ןגיז ןזומ רימ סָאד ,גנוגייצרעביא יד ןעמעלַא טשרעהַאב

 ...ךיז יב עכלעזַא

 ןופ ףילרַאפ ןיא רימ ןבָאה ,רעײפ ַאזַא ןופ טצישעג ,קידנעייג

 רימ .רעטעמָאליק 9 רעכעה הוא טרישרַאמסױרָאפ העש ןבלַאהרעדנָא

 טלעטשעגנייא ןבָאה רימ .?עורעט טָאטש רעד וצ טרעשנעענרעד ךיז ןבָאה

 ןבָאה ןטסישַאפ יד וװ ,םלוע:תיב ןופ טייװ טשינ סעיציזָאּפ ערעזדנוא

 ,ײמרַא עשיטסישַאפ יד וו ןֹוא ןעגנוקיטסעפהאפ עקראטש טאהעג

 ןשטײד ,רעגַאקָארַאפ ןופ ךעלכעזטּפוה ןענַאטשַאב ןיא עכלעװ

 ַא טלעטשעג טָאה ,ןטסיגנַאלַאפ ןוא ןשסידחַאװג:ליװיצ .,ןרענַאינע

 :רטנַאק עקרַאטש עכעלטע ערעײז ץָארט רעבָא .דנאטשרעדיװ ןקידלַאװג

 ;װג ערעזהנוא ןופ ןסיוטשוצקירוצ זהנוא ןעגנולעג טשינ יז זיא סעקַאמַא

 .סעיציזָאּפ ענעברַָאװהעד

 ןבָאה םירבה עשידיי יד ןַא ,ןבעגוצוצ שישסירעטקַארַאכ זיא סע

 2ָאמ ןטשרע ןופ ןגָאלשעג ךיז טייקשידפעה רעכעלנייװעגרעסיוא ןַא טימ

 :ַאב ןיא רעכלעװ ,דרַאגנַאװַא רעזדנוא ןיא ןוא ?עורעפ ראפ ןא טנעמ

 רעטעמ טרעדמוה זיב ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,עּפורג רעניילק ַא ןופ ןענַאמש

 ןיפ המלש יװ םירבח עטנַאקַאב טונ יד ןפָארטעג ךיא בָאה ,לעורעט ןֹופ

 .ערעדנַא ייר א ןוא סקַאמ ,ייקיא,

 ןיא טנָארפ ןפיוא גָאט ןטשרע ןֹופ ןעגנובעקרעביא ץלַא ןענעז סָאד

 ."פייהיירפ רַאפ ףמַאק

 ,פעורעט ןעמענרַאפ וצ ןבעגעגנייא טשינ דיז טָאה רענַאקילבוּפער יד

 ןופ תוחוכ ?ײש ַא ןעיצּפָא ןעגנווצעג ןעוועג ןענעז ןטסישַאפ יד רעבָא

 .דירדַאמ

58 

 ןפרָאװעג ָאקנַארפ טָאה 1987 רַאונַאי ןיב 1996 רעבמעװָאנ םניז

 :5ִא ןרָאװעג ןענעז עלַא .דירדַאס ףיוא סעװיסנעפָא עקיטכעמ יירד

 .ןסיוטשעג
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 ןֹוודּפ יז .קיטקַאט רעײז ןטסישַאפ יד ןרעדנע 1097 רַאורבעפ ןיא

 סע וװ ,עיצנעלאוו ןייק דירדַאמ ןופ ןריפ סָאװ ,ןגעװ יד ןסיירוצכרוד

 יד ןדײנשוצּפָא ןיא ?יצ רעײז .גנוריגער עשינַאקילבוּפער יד ךיז טניפעג

 גטלאמ ןיא טײצ רעבלעזרעד ןיא .דנַאל טשער רעד ןופ טָאטשטּפױה

 ;רַָאמ עינַאּפש:םורד ןופ ,ןטנַאילעבער יד ןֹופ םנעה יד ןיא ןעגנַאגעגרעביא
 ?'געװרעטניא עשינעילַאטיא ןא דירדַאמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טריש
 .ןַאמ םנזיוט 40 ןופ לָאצ רעד ןיא --- ײמרַא

 .תוחוכ עריא קילבוּפער יד םריזיליבָאמ רַאפעג רעד ןופ קילבנָא ןיא
 ןיא גנוריפנָא עשירעטילימ עכעלטייהנייא ןַא ןפַאשעג טרעװ דירדַאמ ןיא
 עכימ רעוט ןשיטסינומָאק ןטימ ןוא ַאכַאימ לַארענעג ןטימ ץיּפש רעד
 .רעבעגטַאר סלַא

 ;נעצנַאק ַא רָאפ טמוק גנוריפנָא רעכעלטייהנייא רעײג רעד רעטנוא
 שדוח ןצנַאנ ןופ ףױלרַאפ ןיא .תוחוכ עשינַאקילבוּפער יד ןופ עיצַארט
 סעקַאטַארטנַאק ןוא סעקַאטַא ,ןפמַאק עגעסיברַאפ טריפעג ןרעװ רַאורבעּפ
 ;עגרָאפ ןענעז ןפמַאק עטסרעװש יד .ערעדנַא יד ךָאנ ענייא רָאפ ןעמוק
 -עמ לָאמ יירד טימ ןרינָאּפסיד ןטסישַאפ יד .אמאראכ ךײט םייב ןעמוק
 .גנונעפָאװַאב רעמ ךס א ןגָאמרַאפ ײז .רענַאקילבוּפער יד יו רעטילימ
 טעברַאעגסױא ןטײהלצניא עלַא ןיא ןיא עקַאטַא רעד ןופ ןַאלּפ רעד
 ;רעטילימ ערעיײז טרירטנעצנָאק ןבָאה יז .ןריציפָא עשישטייד ךרוד ןרָאװעג
 ;עדלאוו ,אקסעלאוו עד ,ןאכעראפ ,עפאטעכ ענָאז רעד ןיא ןעגנולײטּפָא
 .ָאטניּפ ןוא ארַאמ

 :אכ לטעטש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה בַאטש רעשינַאקילבוּפער רעד
 .קידבַאפײרעקוצ רעשזָאלרַאפ ַא ןופ ןרעלעק יד ןיא ַאיניכַאט עד ַאטַאד
 יד טפמעקעג טָאה רענַאקילבוּפער יד ןופ לגילפ ןקניל:םערטסקע ןפיוא
 ןפיוא ,רעינַאּפש ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ דעלסילשסיוא ,עדַאנירב:רעטסי
 ןופ ןעמָאנ ןפיוא עדַאגירב רענַאקירעמַא:שילגנע יד -- לנילפ ןטכער
 רעד ןֹוא רעשינגלעב:שיזיוצנַארפ רעד --- יז ןבעג .ןֿלָאקניל םַאהַארבַא
 :ָאּפ ןעמונרַאפ טָאה עדַאגירב עשיליוּפ עט:12 יד .ןַאילַאטַאבַײװָארטימיד
 .ןָאכניכ --- דירדַאמ ײסָאש ןופ סיואגגעק םעיציז

 ,וטסישַאפ יד ןופ לָאצ רעקידנגעװרעביא רעד ףיֹוא טקוקעג טשינ

 ן0:24 םעד ןוא ןפירגנַא עלַא ןסױטשעגּפָא רענַאקילבוּפער יד ןבָאה

 עויסנעּפָארשנַאק ַא ֹוצ ןייגוצרעביא םיירג ןעוועג ןיֹוש ייז ןענעז רַאורבעפ
 .טנָארפ רעמאראכ ןפיוא
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 :אב ןשיגלעב:שיזיוצנארפ םעניא טפמעקעג טָאה םיױבדלָאנ עשטיא

 וק:םוד:םוד ַא ןעמוקַאב רע טָאה עמאראכ ןופ םנָארפ ןפיוא ,ןָאילַאמ
 .טנַאה ַא ןריולרַאפ טָאה ןוא

 :טלייצרעד רע סָאװ סָא
 ראורבעפ ןט2/ םעד ןרָאװעג טקישעג ןיא ןַאילַאטַאב רעזדנוא,

 פא ןענעז רימ ןעוו .ענאלאמ ןייק גנוטכיר רעד ןיא טנַארפ:םורד ןפיוא
 א ןעמוקַאב םעצולּפ רימ ןבָאה ,דירדַאמ ןופ רעטעמָאליק 199 ןרָאפעג
 םנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טקישעג ןענעז רימ ןוא ןרעקוצמוא ריז לעֿפַאכ
 .עמאראכ ןופ

 טכַאנ רעד ןטימניא רימ ןבָאה טנָארפ םעד ןֹופ רעמעמָאליק ײװצ
 ןיא קידנעשטּפָאט ,סופוצ ןעגנַאנעג ןוא ?"ןעמיסקאמ , ערעזדנוא ןעמונעצ
 .עטַאלב רעטכידעג ַא

 * רָאפ טנַאדנעמָאק רעזדנוא טָאה ,ןגָאפ וצ ןביוהעגנַא טָאה סע ןעוו
 .גרַאב א ףיוא רעטרע ןעמענרַאפ וצ לעפַאב א ןבעגעג

 .ףמַאק;טפו5 א ּפעק ערעזדנוא רעביא ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט םענעי
 רעסיורג ַא ךרוד טצישַאב ,סרעקנוי 12 טימ ןעמוקעג ןעגעז ןפסישַאמ יד
 :עג ךיז טָאה סע וװ ,?גרעב קידתונכש ַא ןופ .ןענַאלּפָארעַא:רעגעי לָאצ
 עקראטש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,עיר ןעלימרא:םפולנגעק רעזדנוא ןענוק
 .יירעסיש

 םע ןוא ןענַאלּפָארעַארענעי 16 ערעזדנוא ןעמוקעגנָא ןענעז ןכיגניא
 ;בא טנָאקעג טֹוג רעײז ןבָאה רימ ןכלעװ ,ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 אה 2 ,ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה רערידרַאבמָאב עכעלטנייפ 0 .ןריוורעס
 -דנזָאלסױרַא טּפעלשעגקעװא ךיז טָאה רענייא ןוא ןלַאּפּפָארא ןעזעג רימ
 לע ,ןפסיטושַארַאּפ 4 ןפרָאװעגסױרַא ךיז ןבָאה םיא ןופ .ךיור סעילַאװכ
 ןופ גָאט ןטשרע םענעי .סעיניל ערעזדנוא ףיוא ןלַאפעגּפָארא ןענעז עכ
 .ןַאמ 180 ןרױלרַאפ רימ ןבָאה טנָארפ ןפיוא ןײז ןיימ

 ךיז ןבָאה רימ .רעקיאור לסיב א ןרָאװעג ןיא גָאט ןטיײװצ םעד
 ;יזַאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה רימ .ןקירב 9 ןגעקטנא עמאראכ וצ טרעטנעענרעד
 .אנעו א5 עד ןיטרַאמ ןַאס ןוא עדאנארא רעפרעד יד ייב סעיצ

 ןדנוא וצ ךיז ןרעטנעענרעד סע יװ רימ ןרעה טכַאנ עטײװצ יד

 שא

 ןוא םטָאה רע .טסילַאוצָאס רעקנול ַא ,זיוצנַארפ ַא -- 6 6
 .ןגיוא יד ןריולרַאפ עינַאּפש ןופ טײהװרפ רעד רַאּפ ףמַאק



 ועװעג ןענעז ןדנוא טימ) שיבַארַא ףיוא ןעיירש ןוא ןטַאדלָאס עכעלטנייפ

 :(טצעזעגרעביא סע ןבָאה עכלעוו ,עקיליוויירפ רערישזלא יײװצ

 ןליװ רימ ,טרַאנעגּפָא ןדנוא טָאה ָאקנַארפ ,זדנוא טעװעטַאר --

 !אינאסא ןבעל לָאז !קילבוּפער יד ןבע לָאז ,טייז רעיא ףיוא רעבירַא

 טגַאדנעמָאק רעד .(שינַאּפש ןיא טכַאמעג ײז ןבָאה ןפורסיוא ײװצ יד)

 .רענַאקָארַאמ יד ןרעפטנע ןסייהעג רערישזלא יײװצ יד טָאה ילאג

 :גיא ךיז טרעטנעענרעד !ןעמַאזוצ טרָא ןופ טשינ ךייא םריר ---

 !רימ ןסיש טשינ זַא ,רעװעג ןַא ןוא זײװקיצ

 א םימ רענַאקָארַאמ עדנַאב עצנַאנ יד ךיז טָאה טנעמָאמ םעד  ןיא |

 .זדנוא ןגעק עקַאטַא ןיא ןפרָאװעג ארוה

 ערעזדנוא עלַא .טכעפעג רעכעלקערש ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 80 ןענופעג רימ ןבָאה סגגרָאמוצ .גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג ןענעז ןרעװעג

 ןרנוא ןטסישאפ יד ןופ לציּפש ַא ןעװעג ןיא סָאד .רענַאקָארַאמ עטיוט

 סע-ןעװ ?ײװ ,ןעננולעג סָאמ רעסיוועג א ןיא יז זיא סע ןוא ןרַאנוצּפָא

 ַא טּפַאכראפ ןטסישַאפ יד ןבָאה ,טכַאלש עקיזָאד יד ןעמוקעגרָאפ זיא

 .קנַאלפ ןקניל רעזדנוא ףיוא ?גרעב

 עגעסיברַאֿפ ןעמוקעגרָאפ ןענעז רַאוובעפ ןט:19 ןוא ןט:11 םעד

 ינוא ףיױא ךײט םעד ןייגוצרעבירא ןעגנולעג זיא ןטסישַאפ יד .ןטכַאלש

 .םייז רעזד

 ַאטַארַאט ןוא עדנאגארא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןענעז גָאט םענעי

 עשיטסישַאפ 80 רעמיײב:טריבלייא יד רעטניה ןופ סיורַא אינוכאט עד

 | | .ןעקנַאמ

 :םעמ ןרעטנוא דיז ןבָאה רימ ןוא ןעקנַאט 8 טַאהעג רָאנ ןבָאה רימ

 ןא ךיז טַאה טלמעד ןוא .ןעיצוצקירוצ ןביױהעגנָא אנוש ןופ קורד ןקימ

 לעטש ַא ןבענעג ,רָאה ּפָאק ןסײװ ַא טימ ,רעינַאּפש רעקירעי;/0 רעטלַא

 .טגָאזעג רעינַאּפש יד וצ קידנדנעװ ךיז ןוא קעװַא

 עקיבײא ןבײלב טליװ ריא ?ינק יד ףיוא ןבעל טליװ ריא --

 ?ןפַאלקש

 ןבָאה סעדַאגירב עגַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ ןרַאסימָאקטילַאּפ יד

 םָאװ ךָאנ ןענעז רימ רעװ ,טנָאמרעד ןדנוא ןליוק ןופ לגַאה א רעטנוא

 רעד ֹוצ ןזָאלרעד וצ טשינ ןפורעג זדנוא ןוא ןפמעק ןעמוקעג ןענעז רימ

 .ןטינשעגּפַא ןרעװ לָאז עיצנעלַאװ---דירדַאמ געװ רעד זַא ,דנַאש

 ןופ רעדעי .ןרעדָא ערעזדנוא ןיא טולב יײנ טליפרעד ןבָאה רימ
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 2צעד ןעװעג ןענעז רימ ןוא ןטַאנַארג;טנַאה טכַא ןעמוקַאב טָאה ןדנוא

 .מולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב ןפמעק וצ טריד

 :ענרעסיוא ןַא טימ רימ ןבָאה (רַאורבעפ ןט:14) טגװַא ןבלעז םעד

 .ןדַָאב םענעריױלרַאפ םעד טּפַאכרַאפ קירוצ טומ ןכעלנייוו

 :דַאמ ןופ רעופ עשיטילַאּפ ןעמוקענּפָארא זדנוא וצ ןענעז ןט:21 םעד

 זדנוא טָאה רע .עדער ַא ןדנוא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רבח א רענייא .דיר

 19 טנייה .טכַאלש עקידנרידיצעד ַא טריזינַאגרַא טרעוו טנייה זַא ,טגַאזעג

 עד ףיוא ןײטש ןפרַאד רימ ןֹוא ןעקנַאט 108 ןריקַאטַא ןלעװ רעגײזַא
 .עבַאגפיוא רעד ןופ ךייה

 ןעורעד טעװ ןעמ ןַא ,ןוא עירעטנַאפניא יד ףרַאד ןבײהנַא רעבָא

 עא טכַאלש ןיא ןײרַא ןכעװ ןרעײפ ענירג יװצ ךייפ סייז רענעי ןופ

 .ןרעװעג

 רימ ,עקַאטַא ןיא ךיז ןפרַאװ רימ .ירפרעדניא רעגײזַא 10 םורַא

 ךיז ןרעגיַאװ סע .ןטעננַאב טימ ןוא ןטַאנַארג:טנַאה טימ ךיז ןגָאֿפש

 -- רעגײזא 1149 .רעפמעק עשיטסיקנארפ ןוא דענַאקילבוּפער ןליונק

 ןענעז טכַאלש רערעװש רעקיזַאד רעד ןיא .ןָא טבייה עירעליטרַא רעזדנוא

 .רעטעמ 80--70 ןעגנַאגענסױרַאפ רימ

 ?םױרַא ןבָאה ןטסישאפ יד .ןעקנַאמ 6 סױרַא ןענעז םייז רעזדנוא ןֹופ

 2ניא .עטרעטיברַאפ ַא ןעװעג ןיא טכַאלש יד .לָאצ ערעסערג א טקישעג

 2װ/ ןציש וצ ןענַאלּפַארעַא;רעגעי עשיטסישַאפ ןעמוקעגנָא ןענעז ןשיװצ

 .תוליה ערע

 םע ,ןדנוא וצ טדנעװעג ךיז טָאה ילאג רַאסימָאקטילַאּפ רעזדנוא

 א רעטײװ רעטעמס 40 ןּפעלשוצפיױרַא עקיכיוװיירפ 6 ןדלעמ ריז ןלָאז

 :רַאפ ךָאנ ױזַא ןוא ?גרעב א ףיוא ("םיסקַאמ ,) רעפראוונליוק ןרעווש

 .סעיציזָאּפ ערעזדנוא ןרעסעכ

 ?רעפעג יד ןריפוצכרוד עקיליוויירפ 6 טדנעװעג ךיילג ךיז ןבָאה סע

 רעזדנוא ךרוד טריפעגנַא .דיא ןוא ןזיוצנַארפ 2 ,רעינלעב 8 :עיסימ עכעכ

 ביר רענעבעגעגנָא רעד ןיא טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ,ילאנ רבח ןשסיירד

 .גנומ

 ױװצ .רעײפ ?נָאה ַא רעטנוא ןעמונעג ןזדנוא ןבָאה ןשסישַאפ יד

 ןדנֹוװ ןעמוקַאב סָאה ילַאג .טיוט ןלַאפעג ךיילג ןענעז םירבח עשינלעב

 ןעמ .טולב טימ טצײלפרַאפ ןעוועג ןיא םינּפ עצנַאנ סָאד ןוא ּפָאק ןיא
 :טגָאזעג טָאה רע רעבָא ,ןעװעטַאר םיא ןפרָאװעג ךיז טָאה



 ףמַאק םעד רָאפ טצעז ריא רעבָא ,ןרױלרַאפ יו ייס ןיוש ןיב ךיא ---

 .םזישַאפ םעד טניזַאב ןוא
 ןיב ןבעל ןבילבעג ןיא רע ןוא שעװעטַארעג ךַאד םיא טָאה ןעמ

 | .גָאט ןקיטנייה
 ןיא ?יק:םוד:םוד ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה עיסימ רעקיזָאד רעד ןיא

 .םערָא ןקניפ ןופ לייט ןטשרעביוא םעד
 ןעװעג ןענעז ,ןעמוקַאב ןטרָאד ןבָאה ןטסישַאפ יד סָאװ ,ּפעלק יד

 ,ןריױלרַאפ ןבַאה יז סָאװ ,ןענַאלּפָארעַא רעקילדנעצ יד ץוחא .סיורג רעײז
 טעטכינרַאפ תוליה עשינַאקָארַאמ ערעיײז ןֹופ טנעצָארּפ קיצפופ ןענעז

 דעכלעוו ,"ףארגעלעט ילייד , רענַאדנַאל ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעד .ןרָאװעג

 ן0:18 םעד טָאה ,ןטסיקנַארפ יד ןֹופ םייז רעד ףיוא ןענופעג ריז טָאה
 ;ןבירשעג רַאורבעפ

 ןעװעג ןענעז ,גָאמ ןקיטנייה טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןפסולרַאפ יד,

 ןוא ןיהַא םַאזגנַאל ךיז ןקֹור ןעלזייא:ליומ טימ ןעייר עגנַאל .עסיורג רעײז
 ןקיזָאד םעד ןֹופ ךשמ ןיא לָאמנײק .סנטסָאּפ:רַאטינַאס יד ןופ  קירוצ
 ..."נָאפ ןייא ןיא עטעדנוװרַאפ ליפ ױזַא ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה גירק

 2עג טקידנערַאֿפ ךירגיז ןיא עוװיסנעפַארטנַאק עשינַאקילבוּפער יד

 רעיודסיֹוא םעד קנַאדַא ןיא דירדַאמ ןייק עיצנעלאוו ןופ געװ רעד .ןרָאװ

 .יירפ ןרָאװעג רענַאקילבוּפער יד ןופ טייקשידלעה ןוא

 ?םיֹוא ןפיוא גנוקריווסיוא רעײז טַאהעג ןבָאה ןשינעעשעג עקיזָאד יד

 ןופ טנַארפ ןפיוא עװיסנעפָא רעשיטסישַאפ רעקיטכעמ רעד ןופ גנַאג
 ...אראכאלאדאווג

 אראכאלַאדַאװנ ייב ניז רעד

 2ניא עשינילָאסומ יד טרעטנעענרעד דירדַאמ ןייק ךיז טָאה ?ײװרעד

 :ץיֿפַאטיא ?עמטוװורּפעגסױא,, ריפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא יז .ײמרַא:ץנעװרעמ
 ;עגקירוצ ןענעז עכלעוו ,י"רעגיז, ןעװעג ץלַא ןענעז סָאד .סעיזיוויד עשינ

 'ןמייקשידלעה , ערעײז ןזיװַאב טרָאד ןבָאה ןוא עיניסיבַא ןֹופ ןעמול
 ערעדנַא 2 ןבָאה ריפ יד ןץחַא .קלָאפ ןשיניסיבַא ןעמערַא םעד רעכיא

 .וורעזער ןיא טרַאװעג

 טימ ,ןטייהנײיא עטריזירָאשַאמ טימ ,תוחוכ:ןשטנעמ עקיטכעמ טימ

 עשינעילַאטיא יד טריקַאטַא ןענַאלּפַארעַא לָאצ רעשפיה א ןוא ןעקנַאמ
 .אראכאלאדאוו:אסנעוגיס געוו ןשינעטַארפס םעד סיואננעל ײמרַא
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 רב ןעמעגרַאפ :רעקידנגלַאפ ןעװעג ןיא ןַאלּפ רעשירעטילימ רעד

 טריפ געװ רעד ןענַאװ ןופ ,סעראנעה עד אלאקלא ,אראכאלאדאווג ,אנעוה

 :גגרעי יװַא ,טביולרעד ןטסישאפ יד טכָאװ סָאד .דירדאמ ןייק טקעריד

 ,שיגעטַארטס ןקיטכיװ ןקיזָאד םעד ךרוד ,טנכערעגסיוא ײז ןבָאה סכַאמ

 :רעטנוא ךיז ןעגניװצ ןוא ןעלננירמורַא יז ,דירדַאמ ןכיירגרעד וצ געװ

 .ןבעגוצ

 ײז ןעמענרַאפ ץרעמ ןט:8 םעד .סױרַאפ רדסכ ןעיינ ןטסישאפ יד

 :ענרַאפ ןוא סיױרַאפ ךיג ייז ןרישרַאמ ןט:11 ןוא ן5:10 םעד ,אנעונארימ

 .אראכאלאדאווג ןעמענרַאפ וצ טיירג ןיוש יז ןענעז טָא ןוא אנעוחירב ןעמ

 8290 רעד ךרוד ןטלַאהעג טרעװ רענעילַאטיא יד ןגעק טנַארפ רעד

 ד ןופ רענייא ןיא סָאד .רעטסיל ךרוד טריפעגנַא ,עדַאנירב רעט:1 רעשינ

 .ןבעגעגסױרַא טָאה קלָאפ עשינַאּפש סָאד סָאװ ,ןּפיט:םקלַאפ ערַאברעדנוװ

 :פָאמוא ןופ היול ןיא רע טָאה ,רעקַאהגײטש ַא ,רעטעברַא רעטושפ ַא

 לַאעדיא םוצ םייקנבעגעגרעביא ליפ ױזַא ןזיוװעגסיױורַא גירק:כטייקיגנעה

 ,שוח ןשישילַאּפ ליפוזַא ,(טסיכרַאנַא ןַא ןעוװעג רעירפ) םזינומַאק ןופ

 נָאר עשירעטילימ עלַא ךרוד טייג רע זַא ,ןטייקיעפ עשירעטילימ עכלעזַא

 רעשינאפש רעד ןופ לַארענעג ַא רע טרעװ רעקַאהנײטש ַא ןופ ןוא סענ

 .ײמרַא:סקלָאט

 ןַא םימ ךיז ןגַאלש אראכאלאדאוונ ןופ טנַארפ ןפיוא רענלעז ענייז

 יד ןֹופ תֹוחֹוכ עטנמַאװַאב עקיטכעמ יד רעבַא ,טומס ןכעלנייװעגרעסיוא

 .םיֹורַאפ טרַאפ ןעייג ןטסישַאפ

 :קסװַארבמָאד , ןֹופ ריִציּפַא רעשידײי רעד טביירש סע סָאװ טָא

 :(םיובנשריק לסּפעש) קעוועס ןַאילַאטַאב
 רעט:12 רעד רַאפ .טרָאד טשינ ןענעז רימ סָאװ ,ןרעױדַאב רימ,

 ?אדאווג יד ןיא ,טרפב ןָאילַאטַאבײקסװַארבמַאד םעד רַאפ ןוא עדַאנירב

 ,סנעטש ןוא ?נעװ סעדעי ןענעק רימ .טנַאקַאב טֹוג רעייז טנגעננאראכאפ

 ?נעג ןֹוא טריקַאטַא רַאונַאי בײהנַא ןיא טרַאד ןבָאה רימ .?גרעב סעדעי

 180 ַא ,.װ .א .א סענארדנאמלא ,אנעובארימ ,עראגלא :ךעלמעטש 7 ןעמ

 ..עיצינומא ןֹוא רעװעג ליפ ןוא ענעגנאפעג

 רעדמעה עצרַאװש יד סָאװ ,ןסָארדרַאפ קרַאטש זדנוא טָאה טציא..;

 ןצרַאה ןיא ןשטנוװעג ךיז ןבָאה רימ .ןעמונעגקירוצ ץְלַא סָאד ןבַאה

 רענרעדָאמ רעײז ,ןטסישַאפ תונחמ עסיורג יד ץָארפ .ןייגוצקירוצ טרָאד

 טָארט ןייא ןייק יז ןלעװ רימ זַא ,רעכיז ןעועג רימ ןענעז ,גנונעפַאװַאב

 ."ןרעפעמשעצ יז ןלעװ רימ .ןייג ןזָאל טשינ רעטייוו

 ֹױ
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 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ םירט רעד טרעװ ץרעמ ןט:14 םעד
 .רעטסיל .גענ ןופו עדַאגירב עט:1 יד ףליהוצ ייֵז טקיש ןעמ .טכעלקריוװרַאפ

 עקידנטיײדאב א ךיז טניפעגנ סע וװ ,ןָאילַאטַאבײקסװָארבמָאד רעד
 טניפעג יז ןבענ ,ײסַאש ןופ םטכער ףיוא סעיציזָאּפ טמענרַאפ ,ןדיי לָאצ
 טקניפ ףיוא .רעינַאּפש ןופ טײטשַאב סָאװ ,"דירדַאמ , ןָאילַאטַאב רעד יז
 יצ רעמײװ ,?ידלַאביראג ,, ןָאילַאטַאב רעשינעילַאטיא רעד --- ײסָאש ןופ
 ,עשיזיוצנַארפ זיולב טשינ ךיוא ךיז ןעניפעג סע וװ ,עשיגלעב:שיזיוצנַארפ
 ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעװ ,ןדיי .דנא .א ,עשינעמור ,עשיליוּפ ךיוא רָאנ
 .ךיירקנַארפ

 .עדאגירב:רעטסיל יד ךיז טניפעג ?גילפ ןקניל ןופ קע עמַאס ןפיוא
 םטירעטַאב עכעלטע ,ןעקנַאט 00 טימ ןעזרַאפ םעד ץֹוחַא זיא ײמרַא יד

 .עירעלַאװַאק ןענָארדַאװש עכעלטע ןוא עירעליטרַא

 :טביירש םיובנשריק קעוועס

 ןיכ ןכירק ןטַאדלָאס יד .טלעק ,ןגער ,ךעלקערש ןיא רעטעװ סָאד;
 רעײז ןקורט ןטלַאה וצ ןעלטימ עֶלַא טימ ןכוז ןוא עטָאלב ןיא ינק יד
 .רעוװעג

 ;אטַא וצ לעפַאב םעד רעטשרע רעד טמוקַאב "יקסװָארבמָאד , רעד
 .טקַאטנַאק ַא םיא טימ ןדניבוצנָא ןוא ?גילפ ןקניל ןפיוא אנוש םעד ןריק

 .רעײפ טכידעג רימ ןגירק אגעוהירב ןֹופ רעטעמָאליק ןביז םורַא
 ;ץנ םיא טרעוו סע .אנוש םעד טימ טקַאטנָאק םעד ןדנובעגנָא טָאה ןעמ
 -יז רע סםעװ רעבירעד ,ןקנַאלפ ענייז ףיוא ןכירק רימ סָאװ ,ךעלרעפ
 .ןקידייטראפ קרַאטש

 ,-עגיטש סעּפוק יד רעטנוא רעוװ ,סעיציזָאּפ ךיילג ןעמענרַאֿפ רימ
 ןפָאליק ןוא סעטַאּפָאל יד .עּפָאקַא ןַא םיוא ֿפענש ךיז טבָארג סע רעו
 ;רַאב ןַאי ,טנַאדנעמַאק רעזדנוא .ןדָאב םענרענייטש םעד ןקַאה ,ןפעברַא
 :יֹוא ןצ ןלורטַאּפ טקישעג ןרעװ סע .ןלעפַאב עקירעהעג יד טיג ,יקסניװ
 ."אנוש םעד "ןקעמשרעד, ןווורּפ רימ ,םינכש ערעזד

 2אפ וצ רעפמעק:ידלאביראג יד טגנילעג טכַאנ רעטשרע רעד ןיא
 רעדיפנפימ יד .ןריציפַא 8 יז ןשיװצ ,ןטסישַאפ ענעגנַאפעג 49 ןעמענ
 8 ףיוא ןעננַאגעג ןענעז ײמרַא רעשיטסישַאפ רעשינעילַאטיא רעד ןופ
 ןיא .עיזיוויד עצנַאנ א ןעמוקרעטנוא טפרַאדעג טָאה יז ךָאנ ןוא ?ורטַאּפ
 .נרעה ןֹוא סעיציזָאּפ ןעמונראפ ןטסידלַאבירַאג יד רעבָא ןבָאה טייצנשיוװצ
 ןדער קידנרעה ,ןטסישַאפ יד .זיא סע רעװ ,טנערפעג יז ןבָאה ,טירט קיד
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 זַא ,טנײמעג טכַאג רעד ןופ שינרעטצניפ דעד ןיא ןבָאה ,שינעילַאטיא

 .עגעגיא ןשיװצ ןענעז יז

 .טרעפטנעעג יז ןבַאה -- אירַאטול עיזיוויד רעד ןֹופ ןענעז רימ ---

 :אפישנא יד ןבַאה -- ןעישנארט יד ןיא ןײרַא רעלענש טמוק ---

 ."ןדַאלעגנײא יז רענעילַאטיא עשיטסיש

 יד ןופ רעפמעק יד ןשיװצ טיירּפשראפ ?ענש ךיז טָאה העידי יד

 ,וא גנורעטסיײגַאב סיורג ןפורעגסױרַא טָאה ןוא ןענַאילַאטַאב ערעדנַא

 ;גירא טשינ ןיא יז סָאװרַאפ ...האנק עלעסיב ַא ,תמא םעד ןגָאז רימָאל

 .ןסיב רעמעפ רעד ןלַאפעג

 ןיפ גנוטכיר רעד ןיא סעקַאשטשװָארבמַאד יד ןריקַאטַא סגגרָאמוצ

 רעהפיוא ןָא קידנסישַאב ,געװ םעד י"טיירג, עירעליטרא יד .אנעוהירב

 .סעיציזַאּפ סאנוש םעד

 ,עלאטַא ןַא ךיז טײרג סע ןַא ,טליפרעד ןבָאה ןטסישַאפ יד ןעוו

 :ַאקילבוּפער יד .ןעקנַאפ רעקילדנעצ ײסַָאש ןפיוא טקישעגסױרַא יז ןבַאה

 ןליו ןעקנַאפ יד .רעײפ ןטכידעג א רעטנוא ײז טמענ עירעליטרַא עשיג

 עכלעזַא טשינ ײז ןענעז טנגעג רעקיגרעב רעד ןיא רעבָא ,ןעיצקירוצ ךיז
 ןוא סעקַאשטשװַארבמַאד יד ףיוא סיוא ריז ןעיירד ןעקנַאט ןביז .תוירב

 .רעװעננישַאמ ןופ ןסיש ןָא ןביײה

 "!ןטסָאּפ ןײז ףױא רעדעי) :לעפַאב רעפרַאש א טלַאפ סע --

 ךיילנ ןענעפע רימ .ןעקנַאט יד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןסיש ןטפיקנַאטיטנא

 ,ןֿפױק:קנַאטיטנַא טימ סרעפרַאװנלױק ערעזדנוא ןופ ןעקנַאט ידו וצ רעייפו ַא

 רימ .ןדנוא ןפלעה ?גילפ ןקניל ןופ יירעטסיל , ןוא י"ידלאביראג, יד

 ןעגעז ףמַאק טונימ ןעצ רָאנ ,רעייפ;ץיירק ַא ןיא ןעקנַאט יד ךיילג ןעמענ
 ."טעטכינרַאפ ןעקנַאט 7 יד

 :רעטייװ םלייצרעד םיובנשריק קעוועס

 *!שרַאמ סױרַאפ , ,*!סעּפָאקַא יד ןופ סױרַא, :לעּפַאב ַא ןגירק רימ,

 ןוםקיב יד ףױא ןטעננַאב טימ טנפַאװַאב ,ןגיוב ןופ ?ייפ ַא יװ ,עלַא

 :ףןיפ יד וצ סױרַאפ ךיז רימ ןזָאל ,ןטסיופ יד ןיא ןפַאנַארג;טנַאה טימ

 .ורנוא רַאפ רעטעמ 800 ---700 ןגיל סָאװ ,סעיציזַאּפ עכעל

 ןרעביא עיגיק רעטיײרב ַא ןיא םַאזננַאל ןרָאפ ןעקנַאט ערעזדנוא

 .סעיניל עכעלטנייפ יד ןיא ןברוח ןוא רעייפ קידנעײז ,ןדָאב ןקיטַאלב

 רעדָא ,רעדינַא רימ ןעינק םירש קילדנעצ עדעי .יײז ךָאנ ןפיול רימ
 ןריציפַא ערעזדנוא .ןסיש וצ ןעװ ,ןריטנעירָא וצ ךיז ידכ ,קעװַא דיז ןנייל
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 ןרַאסימָאק עשיטילַאּפ יד .ןלעפַאב סױרַא ןביג ,עּפורג וצ עּפורג ןופ ןפױֿפ

 .םירבח יד ןקיטומרעד ,גנוטכיר יד ןזײװ ,ץיּפש עמַאס ןיא ןפיול

 ןבייה ןלײטּפָא עקינײא .רעייפ שכידעג ַא טימ ןרעפטנע ןטסישַאפ יד

 .טרעטיברַאפ טרעװ ףמַאק רעד .זדנוא ןגעק םערוטש ןיא ןפיופ ןוא ףיוא ךיִז

 :גלײטּפָא עשיטסישַאפ יד ,רעהפיוא ןַא ןּפַאלק ןרעװעגנישַאמ ערעזדנוא

 :יורג םימ הלהב ןיא ךיז ןעיצ ,ףירגנָאנגעק םוצ םױרַא ןענעז עכלעוו ,ןעג

 ריס ,טירפ עלענש טימ רעטײװ ןרישרַאמ רימ .קירוצ ןטסולראפ עס

 ריס ,רעטעס 40 ףױא סעיציזָאּפ עשיטסישַאפ יד וצ וצ ןיוש :ענעז

 ,=!ַארוה , ,"!ארוה , ןעיירש ןוא ןפַאנַארג:טנַאה ןפרַאװ

 םעּפוק .סעּפָאקָא עשיטסישַאפ יד ןיא רימ ןענעז גנורּפש ןייא טימ

 :גַאפ ןופ יירעסישעג ַא ,רענעילַאטיא עסעדנוװרַאפ ןופ ןעיירשעג ,עטיוט

 טְשינ ךיז ןטלַאהרַאפ רימ .טפול יד טכליהראפ רעװעגנישַאמ ןוא ןעק

 ...םָאש ןטייז עדייב ןופ עיניק רעטיירב ץנַאג ַא ןיא רעטײװ ןרישרַאמ ןוא

 טלַאהרַאפ סָאװ ,עּפורג ַא טקרעמַאב ?דלעװ ןיילק א ייב ןבָאה רימ

 -- :ײז וצ ךיז טזָאל עינַאּפמָאק רעטשרע רעד ןופ הרבח רעזדנוא .ךיז

 יד קידנקערטשסיוא ,ערעזדנוא ןעירש -- "!ךייה רעד ןיא שנעה יד,

 ?טָאדַארַאפאק :ןסקיב יד ןפרַאװ רענעילַאטיא ענעקָארשרעד 11 .,ןסענגַאב

 רימ .ייֿפיט } ןבא ֿפָא יז ןקיש ןוא יז ןעמענ רימ !איסור איו !סאכָאר

 ;גרעב 2 ןעמונרַאפ ןוא רעטעמַאליק 2 ףיוא טקורעגסױרָאפ ריז ןבָאה

 ןפ רעטעמָאלק 3 ןענעז רימ ,אגעוהירב םורַא ןעלגניר סָאװ ,ןטיײק

 :ַאפ יד .בַאטש:לארענעג רעשיטסישאפ רעד ךיז טניפעג סע וװ ,טָאטש

 ךָאנ ןגָאי רימ .לָאט ןיא גנונעדרַאמוא סיורג ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןטסיש

 ?ומַא ןוא רעועג לָאצ עסיורג ַא טזָאלעגרעביא ןבָאה יז .ןּפורג עניילק יד

 רימ ,ןיטש טזָאלעג ײז ןבָאה ןכַאז ענעדישרַאפ טימ ןענַאנַאק 00 .עיצינ

 ײז יװ ןריװרעסבָא טוג ןעמ ןעק ןטענרָאל יד ךרוד .אנעוהירב טונ ןעעז

 ."גרעב יד ףיוא סעיציזָאּפ ןעמענרַאפ רימ .טָאטש יד ןריאוקַאװע

 :ַאפיא ןעװעג ךעלכעזטּפיוה ןענעז סע וװ ,?ידלַאביראג , ןיא ךיוא
 רעד .טומ רעײז טימ טנכיצעגסיוא ךיז ןדיי ענעטלעז יד ןבָאה רענעיל

 :ַאמ רעד ןיא טביײרש לַאנעס ןמלק *ידלַאביראג ,, ןופ רעפמעק רעשידיי

 | .1037 טסוגיױא 19 ןופ יעסערּפ עײנ,, רעזיד
 םֹוג ,ןטסישַאפ 900 דיז ןבָאה אראכאקאדאוונ יב ןפמַאק יד תעכבע

 .עציזַאב;דרע ןסיורג ַא ןופ ץַאלַאּפ ַא ןיא טרידַאקירַאבראפ ,עטנפָאװַאב

 יד .רעשיפימ רעזדנוא ףיוא רעיפ א טנפעעג קינײװעניא ןֹופ ןבָאה יז

 :גָא לעּפַאב ַא ןעמוקַאב טָאה ןָאילַאטַאב:ידפַאבירַאג ןופ עינַאּפמָאק עט
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 ןופ ץאלאפ םעד טלגנירעגמורַא ןבַאה רימ .רעלדנעטשפיוא יד ןפיירגוצ

 ךיז טָאה ףמַאק רעד .רעפעמ 90--40 ןופ ץנַאטסיד א ףיוא ,ןשייז יירד

 ,ן'ַאלַאּפ ןיא רעלדנעטשפיוא יד ,ייז .רעייפ ןבעגעג ןבָאה רימ .ןבױהעגנָא
 ;;ליוק ןֹופ יירעסיש א טימ טרעפטנעעג ןדנוא ,ןגיושעג טשינ ךיוא ןבָאד

 ײז סָאװ ,סענמַאב ןוא רעטצנעפ יד ךרֹוד עטלעטשעגסױרַא ,רעפרַאװ
 .רעכעל ןוא ךאד ןופ טרעדײלשעגסױרַא ןבָאה

 ,םרעוד ףמַאק רעד זַא ,ןעזעג .טרעקַאלפעצ ךיז טָאה טכאלש יד

 פא טשטירעגסױרַא ךיז לנַאהלױק ןטסערג ןֹופ ןטימניא ךיא בָאה

 טגײלעגנײרַא ,טיורב סָאד קַאז ןיימ ןופ ןפרָאװעגסױרַא ,סיױרָאפ ךיוב

 םעד ןגיובעג ,טנַאה ןיא רעװלַאװער ןטימ .ןסַאנַארג ןוא םעבמָאב עניילק
 ;ענ רעיוהעגמוא םעד ןיא ךיז ךיא בָאה ,קורב םוצ רעשנעענ סָאװ ,ּפָאק
 רעטצנעפ ַא ךרוד ןוא עדײבעג רעד וצ טּפעלשרעד דנַאטשוצ ןכעלרעפ

 ןופ ףיפעג רעד .סעבמַאב עכעלטע קינײװעניא ןפרָאװעגנײרַא ךיא בָאה

 ;ףיֹוא ץַאלַאּפ ןופ עקידנפיולטנא ןוא עגעלַאפעג ןופ ײרעמָאי ןוא ןליוק יד

 טקעדהַאפ טָאה סָאװ ,ךיֹור טימ טשימעגסיוא ךדיז טָאה רעלדנעטש

 .ןטסישַאפ ןטַאנַארג עניימ ךרוד עטקיזמעצ ןופ רעקיטש:ןשטנעמ

 ענעבילבעגנבעל 00 ,ץַאלַאּפ םעד ןעמונרַאפ ,טגיזעג ןבָאה רימ

 רעד ךָאנ .ןעננאפעג ןרָאװעג ןעמונעג זדנוא ךרוד ןענעז רעלדנעטשפיוא

 ."טנאנעטיײל ַא ןופ עגנַאר יד ןעמוקַאב ךיא בָאה טכַאלש רעקיזָאד
 עשידי ןופ גנוקילײטַאב רעד ןופ דליב סָאד ןצנעגרעד ֹוצ ידכ

 א ןופ ןנוצסיוא רימ ןבינ ,אראכאלאדאווג ןופ טנַארפ ןפיוא טיילסטכאלש

 ופ 7 א ש א י טסיטרַא ןירַאּפ ןיא ןטנַאקַאב:טוג טלמעד ןופ ווירב

 .?טַאיּפ ,, רעטאעט:רעטעברַא ןשידיי רעזירַאּפ

 :1037 לירּפַא 10 ןופ "עסערּפ עיינ , רעד ןיא טביירש ראשאי

 ןוא "עסערפ עײנ, יד ןעמוקַאב ךיא בָאה טנייה .דניירפ ערעיפ,
 ןסָאלשַאב .ןעמעלַא ךייא ןוא "טַאיּפ, ,זירַאּפ טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא
 .לווירב א ןבײרשוצנָא

 םשינ ןוא ?ארענעג ןײק טשינ ,טַאדלָאס ַא ךיא ןיב טעז ריא יװ
 טשינ ןליפַא ןוא רַאסימַאק ןוא טנַאדנעמָאק ןייק טשינ ,טסילַאגרושז ןייק
 :רעטניא רעטמירַאב רעד ןופ טַאדלָאס רעכַאפנײא ןַא רַאג ,טסיטרַא ןייק
 ."ערדנַא ראגדע , ןַאילַאטַאב ןופ ,עדַאגירב רעלַאנָאיצַאנ

 רעשינאּפש רעשינַאקילבוּפער רעיירפ רעד ןופ טַאדלָאס א ןיב ךיא

 עטצעל יד רעביא טנעייל ,ןָאפעג בָאה ךיא סָאװ ,ןסיװ ריא טליװ .ײמרַא
 ,רַאלק זיא ךַאז ןיא ."עסערּפ עײג, רעד ןיא ןגרובנערע ןופ גנובײרשַאב
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 טליפשעג טרָאד ןכָאה רעלסעפ ןוא ָאריּפַאש טשינ ,ראשאי טשינ זַא

 .רעטַאעט

 וצ רעפעפ רענעילַאטיא יד ןבעגעג ןכָאה רימ יװ ,ןעזעג ריא טלָאװ

 רענעבעגנעגרעביא רעיא יװ ,ןעז טנעמעג טלָאװ ריא .ךָאנ ןוא ,ןקעמש

 ,רענעילאטיא יײרד טפאשנעגנַאפעג ןיא ןעמונעג טָאה ,ראשאי ,רעניד

 ,סָאד ןעועג זיא עטסשימָאק עמַאס סָאד .ןרעב יד יװ רענעילַאטיא יירד

 ןעװ ףָאנ ,ןקָארשעג טשיגרָאג ךיז ךיא בָאה ,טגָאיעג יז בָאה ךיא ןעװ זַא
 עג ךיא ןיב ןַאד ,טנעה ענעביוהעגפיוא טימ ןבילבעג ןייטש ןענעז יז

 .יײז טימ ןָאט וצ סָאװ ,טסוװעג טשינ בָאה ךיא .רעשיוט א ןרָאװ

 עטצעל יד ןעמוקעג ןזיא ךעלנײשרַאװ זַא ,טניימעג ןבָאה רעדיװ ײז

 ןסיוטש ןוא ןעלכיימש ןעמונעג בָאה ךיא ןעװ ,ןאד טשרע .ערעײז העש

 טפָא ןזומ רימ .ןענַאטשרַאפ ײז ןבָאה ,ןײרַא כַאטש ןיא סקיב רעד טימ ײז

 .טשינ ךָאד יז ןעײטשרַאפ ךַארּפש יד לייװ ,ןעקכיימש ױזַא

 ןיב ךיא סָאװ ,ןָאפעג ײװ טשינ ױזַא לָאמנייק ךָאנ רימ טָאה סע

 ױװַא .טציא יװ ,טסילַאנרושז רעדָא טעָאּפ ןייק טשינ ,רעביירש ןייק טשינ

 סָאװ ,ןגינעגרַאפ ןוא סונעג ןקידלַאװעג םעד ןבײרשַאב טלָאװעג ךיז טלָאו

 .םיֹורָאפ ןייג וצ לעּפַא רעד ןָא טמוק סע ןעװ ,טָאה ןעמ

 ,ןעילפ רימ ןגעלפ עדימ ןוא עטקייוועגכרוד ,עסַאנ ,ענעריורפרַאפ
 יי .גיז םעד ךיז רַאפ ןעז ןוא סרעלדָא יו תמאב

 עװיסנעפָארטנָאק עכיירגיז עשינַאקילבוּפער יד זיא ץרעמ ןט:20 םעד

 .קורדנייא ןכעלנײװעגרעסיוא ןא טכַאמעג טָאה יז .שקידנערַאֿפ ןעוועג

 םָאד .רענעלק ןעװעג טשינ קורדנייא רעד זיא רעגַאל ןשיטסישַאפ ןיא

 טימ טיירפעג ךיז שָאה ?וויטש ןשיטסיקנַארפ ןרעטנוא קלָאפ עשינַאּפש
 .רענעילַאטיא יד ןופ הלּפמ רעד

 ןקידגנלָאפ טימ ?דיל:קזוח ַא טריסרוק ןליפַא טלמעד טָאה סע

 | :טלַאהניא

 עיניסיבַא טשינ ןיא אדראכאלאדאווג,

 ןדלעה ךָאד ןענעז ,"עטיור , שטָאכ ,רעינַאּפש יד

 רעמ ןענעז רעבָא ,סָאטױא:טסַאל רעקינײװ ןבָאה ײז

 .*ןליבצנַאמ

 :םיוא טשינ ריז שזָאל -- רעטסַאהּפ ַא -- קורדסיוא רעטצעל רעד)
 .(ןיז םעד ןיולב קידנבעג ,טצעזרעביא ןבָאה רימ ןוא טפירש ןיא ןקידד
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 רימ קרעװ סגעמעװ ןופ ,קאיזארב רעקירָאטסיה רעשיטסישאפ רעד

 ;גנוקרעמַאב ערעטיב א וצ טיג ,לַאניגירַא םעד ןעמעג

 :יז ןופ ןקילגמוא יד ֹוצ גנויצַאב עטכערעג ַא ןטלעז ןבָאה ןשטנעמ יד,

 ."עטעדניברַאפ ערע
 ערעײז ןופ הלּפס רעד ןגעװ העידי יד טָאה אפונ עילַאטיא ןיא

 לעפַאב א ןבעגעג ןבָאה לָאז ינילָאסומ .רענוד א יװ טקריוװעג ?ןדלעה

 וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה לָאז ָאקנַארפ ,ןריציפָא עלַא ןסישוצסיוא

 .טגקײלענּפָא ןרָאװעג טשינ לָאמגייק ןענעז תועידי עקיזָאד יד .ןָאט

 טנעקעג טשינ יז ןבָאה רימ זַא ,ןפָאלעג ױזַא ןענעז רענעילַאטיא יד,

 ,גרובנערע ַאיליא ןוא .רענַאיצילימ רעשידי ַא טביירש --- "ןגָאירעד

 'ַאֹכ עשיריטַאס עקידננלָאפ טיג ,עינַאּפש ןיא טגנעדנַאּפסערָאק טלמעד

 | :הלּפמ רעשינעילַאטיא רעד זופ קיטסירעשקַאר
 א םימ רענַאקילבוּפער יד ןופ ףירגנָא ןרעטנוא ןפָאלעג ןענעז יז,

 ןבָאה יז .עװַאלבַא ןא ןופ םייצ ןיא ךעלמיבנגײקרַאמ ןופ טייקלענש:ץיפב

 ןוא ,ןענָאפ ןוא ,עטעדנוװרַאפ ,ןעקנַאט ןוא ןטַאמרַאה ערעײז ןפרָאװעג

 :עילַאטיא עגעזָאלעגרעביא טימ טגיילרַאפ ןענעז ןגעװ עלַא ,רעכיבגגָאמ

 ,םרעפראװגלוק ,ןלוק ןופ גרעב עצנַאג ,ןליבָאמַאטױא;טסַאל עשיג

 .ןכיק:דלעפ
 טימ ןעלסעק טּפַאכרַאפ רעײמרַא:קקלָאפ יד ןבָאה אנעוהירב ןיא

 ?גֹוה ןענעז םיֹור ןרַאבגיזַאבמוא ןופ ןרענָאיגעל יד .ןשקָאל עמערַאװ ךָאנ

 .?ןפַאלעג םייהרעקירעג
 ןוא .אראכאלאדאוונ יב טכַאלש יד טקידנערַאפ ךיז טָאה ױזַא םָא

 ,ײקסװַארבמָאד, ןֹופ רעפמעק עשידי ערעזדנוא ןבָאה תונוחצנ יד ןיא
 ַא ןעמונעג ?שזלעבנַאקנַארפ, ןוא ?"ידלאביראג, ,"ערדנַא ראגדע;

 ,לײטנָא ןקידובכב

 רָאנ טשינ ןיא ןטסיקנַארפ יד ןופ ןוא רענעילַאטיא יד ןופ הלּפמ יד

 א ןַא ןנָאז ֹוצ ױזַא ןעװעג ךיוא זיא סע ,גירק ןֹופ דָאזיּפע ןַא ןעװעג

 לָאמַאכַאנ טגַאװעג טשינ ָאקנַארפ טָאה רעמ לָאמגנײק .?טיּפַאק ןסָאלשעג
 ףיוא עויסנעפָא ןַא ןטיירגוצוצ גירק ןשינַאּפש ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא

 "!םזישאפ ןופ רבק רעד ןײז טעוו דירדַאמ, זַא ,גנוזָאק יד .דידדַאמ

 .תולּפמ ?יפ ױזַא ךָאנ קערש ןפורעגסױורַא ָאקנַארפ ייב וליפַא טָאה

 עטענורב

 גנומיטש יד ןביוהעג טָאה אראכאקאדאווג ייב טכַאלש עכיירגיז יד
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 עקיזָאד יד ןופ םסױרַא ןיא ײמרַא עשינַאּפש יד .קלָאפ ןשינַאּפש םייה

 יז זַא ,ןײזטסוװַאבשסבלעז םעד ןעמוקַאב טָאה ןוא טקרַאטשעג ןטכַאלש

 רעגלעז רעשינַאקילבוּפער רעד .אנוש ןשנפָאװַאב רעסעב םעד ןגָאלש ןָאק

 ןוא טכושַאב טוג ,שדיילקעג טוג ןעװעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןיוש זיא

 .ןבָאה ףרַאד רעפמעק ַא סָאװ ,ןטסקיטינ םעדו טימו טגרָאזַאב

 טלײנַאװרַאפ י?ןאראסאּפ ַאנ,,/ טהָאװ;טכאלש סָאד) זיא םייצ רענעי ןיא

 עדאסאּפ , ןשימַאניד רעמ ַא ןיא רעטסיל לַארענעג םעד ךרוד ןרָאװעג

 .ןגיז ןלעװ רימ ,ןיגכרוד ןלעװ רימ -- "!סָאמ

 :עגנָא ײמרַא:סקלָאפ יד טָאה ַארַאכַאלַאדַאװג ייב טכַאלש רעד רָאנ
 טנַארפ ןפיוא יַאמ---?ירּפַא םישדח יד ןיא סעיצַארעּפַא;עװיסנעפָא ןביוה

 .עטישטלעב ןוא לעורעט ייב ,ןָאגַארַא ןופ

 טקישעג סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןרעװ 1997  ינוי ףוס ןיא

 ,עװיסנעפַא יד ןָא ךיז טבייה ילֹוי ןט:9 םעד .עטענורב ןופ טנָארפ ןפיוא
 ;טָאד ,וָארטימיד :;ןעגָאילַאטַאב יד ?ײטנָא ןעמענ סע רעכלעװ ןיא
 .ןדיי לָאצ עסיורג ַא ךיז ןעניפעג סע עכלעװ ןיא ,ןַאמלעט ןוא יקסװָארב

 ןטלַאהעג טנָארפ רעקיזָאד רעד ןיא טיײז רעשיטסישַאפ רעד ןופ

 :ענוצ טָאה ןעמ ןעמעװ ,רענַאקָאראמ ןופ ךעלסילשסיוא טעמכ ןרָאװעג

 עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןטכינרַאפ ןלעװ ייז ביוא ,ןקילג ענעדלָאג טגָאז

 :גסיברַאפ רערעדנוזַאב א טימ ןגַאלשעג עקַאט ךיז ןבָאה ייז .סעדַאגירב

 סרעפרעק עטיופ ערעײז ףיוא .זײװנסַאמ ןלַאפעג ךיֹוא ןענעז ןוא טייק

 ווא .ףענַאילימ , -- טלעגןריּפַאּפ ןרעדנַא ןשיװצ ןענופעג ןעמ טָאה

 ,ןקרַאמ עזָאלטרעװ עשישטייד ןעװעג ןענעז סָאד ,"ןענָאילימ רעקילדנעצ;

 .ןרַאי רעקיצנאווצ יד ןופ עיצַאלפניא רעד תעב טריסרוק ןבָאה עכלעוו

 ,טרַאּפָאּפַאר .וחילֲא ,רעפמעק יד ןופ רענייא טלייצרעד סע סָאװ טָא

 :ןטכַאלש עקיטרַאד יד ןגעוו

 ןסישַאב וצ ןבױהעגנַא עירעליטרַא יד םָאה ירפרעדניא רעגײזַא 8,

 טירעלַאװַאק רעזדנוא טָאה העש עכעלטע רךָאנ .סעיציזָאּפ סאנוש םעד
 רעד .עקַאטַא ןַא ףיוא סױרַא עירעטנַאפניא יד ןיא םעדכָאנ .טריקַאטַא

 יטסישאפ יד ןעו ,טײצ רעד ןיא .רעטרעטיברַאֿפ ַא ןעװעג ןיא ףמַאק

 רעײז טימ טעברַאעגטימ ןוא טצישעג עיצַאיװַא רעקיטכעמ ַא טימ ןבָאה

 ןביולג רעזדנוא ןיולב טַאהעג ןטעדניברַאפ סלַא רימ ןבָאה ,עירעטנַאפניא

 .ךַאז רעטכערעג רעד ןיא

 ןדנוא ןיא טנװָא ןיא ןוא גָאט ןצנַאג ַא םרעיודעג טָאה ףמַאק רעד
 ןופ ןטסישַאפ יד ןסױטשוצסױרַא ,ןטסולרַאפ ערעװש רךָאנ ,ןעגנֹולעג
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 ,סיֹורָאפ טרישרַאמ .רימ ןבָאה עטּפעשעגסױא ,עדימ .סעיציזָאּפ ערעײז

 .טפַארק רעטסוװַאבמוא רעכעלרעניא ןַא ןופ ןסיוטשעג

 ,"ימ .רערערעװש רךָאנ ַא ןעועג ףמַאק רעד זיא גָאט ןטײװצ ןפיוא

 טליפעג םרעדנוזַאב ןבָאה ,סרעפרַאװגלױק ערעװש יד טנידַאב ןבָאה סָאװ

 רימ ןענעז ןגעװטסעדנופ ,רעװעג רעזדנוא ןליק וצ רעסַאװ ןיא ?גנַאמ ַא

 .רעטעמָאליק 19 גָאט םענעי ןעגנַאגעגסױרַאפ
 עויסגעפָארטנָאק ַא ןבױהעגנָא ןטסישַאפ יד ןבָאה גָאט ןטירד םעד

 .ןריזיליבַאפס וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה טנָארפ רעד ןוא
 םעד ףיֹוא קידנליצ ןוא "םיסקַאמ ,, ןיימ ייב ןגיובעגנייא קידנעייטש

 אזא ןבעגעג רימ טָאה ץעמע יװ ,טליפרעד ךיא בָאה ,סעיציזַאּפ סאנוש

 ןיא ןגױלפעגקעװַא רימ ןיא קסַאק ןײמ ןַא ,ןײרַא ּפַאק ןיא ץעז ןטסעפ

 ר .ןטפול רעד

 :אב ןָא ןגעלעג ךיא ןיב געט יירד .ןפָארפעג רימ ליוק ַא טָאה סָאד

 ןיב ,טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא ןעװ ,גָאפ ןטרעפ ןפיוא ןוא ןייזטסווװו

 .טרירעּפַא ןעוװעג ןיוש ךיא

 גרדַאמ ןפוג ַא ןיא ןגעלעג ןיב ךיא סָאװ ,ןכָאװ 0 יד ןופ ךשמ ןיא

 רע זַא ,ןָאילַאטַאב ןיימ ןופ ןסורג ןעמונעגּפָא ךיא בָאה ,לָאטיּפש רעד

 שינעביולרעד רעלעיצעּפס ַא טימ בָאה ךיא .ןטסולרַאפ עסיורג טַאהעג טָאה

 ןיא ןעמוקעגקירוצ ןוא ּפָאק ןטרישזַאדנַאב ןטימ לָאטיּפש םעד טזָאלרַאפ

 .ןרּפָא ףיוא ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,ןַאילַאטַאב ןיימ

 .רעפמעק ענייז ןופ טנעצַארּפ 90 ןריולרַאפ טָאה ןָאילַאטַאב רעזדנוא

 :ַאב לאומש :יירד יװ רעמ טשינ ןבילברַאפ ןענעז ןדיי רעקילדנעצ יד ןופ

 .ןַאמלעסעק אינוס ןוא גרעבנירג היעש ,ןַאר

 ע6214 יד .ןטסולרַאט ערעװש טַאהעג ןבַאה סעדַאגירב ערעדנַא ךיוא

 ?שידלעה רעכעלכײלגרַאפמוא ןַא טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה עכלעוו ,עדַאגירב

 :גֹוװרַאפ ?ָאצ עסיורג ַא טזָאלעגרעביא דלעפ:טכַאלש ןפיוא טָאה ,םייק

 .עמיוט ןֹוא עטעד

 א ,יקםגישטעג קיװדול ןופ גנוליצרעד רעד םיול ,טָאה טכַאלש יד

 זיא'ס םיורג יװ .געפ 21 טרעיודעג ,ןָאילַאטַאבַאמלעט ןיא דיי רעשיליוּפ

 ינשֹּפֶא ןקיזַאד םעד ףיוא ןפכַאלש יד ןופ םייקנסיברַאֿפ יד ןעוועג

 אפ ידכ ,טפמעקעג "ןַאמלעט , טָאה געט 14 םָאװ ,טקאפ רעד טזײװַאב

 טָאה ןעמ סעכלעוו ,לפרעד א ןעמענרַאפ וצ ןוא רעטעמַאליק 9 ןיגוצסיור

 | .ןטסופרַאפ טימ ןבעגּפָא טזומעג םעדכָאנ

 זצ

 וי
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 2עג טקישעג עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןענעז ןטכאלש עקיזָאד יד רָאנ

 .ןָאגארא ןופ טנַארפ ןפיוא ראכיא עד אקבעופ ןוא זינאקלא ךרוד ןרָאװ

 לעב ןופ ןטנגעג יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עלַאנַאיצַאנרעטניא יד

 :ןַאבנזיא ןוא געוו ןקיטכיװ םעה ןֹופ ןוא ראסיא ,ָאשניק ,אקסעוה ,עטישט

 ןענופעג זייווקייש ךיז ןבָאה עכלעוו ,דירדַאמ --- עסָאנאראס -- עיניפ

 .לָארטנָאק רעשיטסישַאפ רעטנוא

 .עגַאק רערעװש סרעדנוזַאב א ןיא ןעװעג זיא טנָארפ רעקיזָאד רעד

 :עג ןבָאה עכלעװ ,ןטסיכרַאנַא יד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג רעירפ ןיא רע

 יד טימ לָאבטופ ןיא ןליּפש ןגעלפ ייז .גירק ןשילרעטסיוא ןַא טכַאמ

 *ןדעדירברַאפ,, ךיז ?לכב ןוא ןעגנוטייצ ןשיוטסיוא ,ןטַאדלָאס עכעלטגייפ

 .ןטסישַאפ יד טימ

 ,סצונעגסיוא סָאד ןבָאה רעריפנַא עשירעטילימ עשיטסיקנַארפ יד

 ?עגנָא ךיז ןבָאה ןפמַאק יד ןעװ ןוא תוחֹוכ ערעײז ןקרַאפמשראפ ֹוצ ידכ

 .ןלַאפרעדנַאנַאפ ןעמונעג טנָארפ רעשינַאקילבוּפער רעד ךיז טָאה ,ןביוה

 ןעמוקעג "עלַאנַאיצַאנרעטניא, יד ןענעז ןעגנוגנידַאב יד טָא ייב

 וצ ידכ .עיצַאוטיס עקידנעָארד יד ןעװעטַאר וצ ןָאגארא ןופ טנַארפ ןפיוא

 ,ןעגנוקרַאטשראפ עיינ ןעמוקעגוצ ןענעז ,תוחֹוכ ענערױלרַאפ יד ןטערטרַאפ

 .דנַאלסױא ןופ עקיליוויירפ ענעמוקעגנַאײנ לעיצעּפס

 ןכלעװ ןיא ,סוּפרַאק ַא םימ טָאה טנָארפ ןקישכיוװ ןקיזָאד ןפיוא

 עלַאנָאיצַאנרעטניא ערעדנַא ןוא ע0:19 יד ךיוא ןענופעג ךיז טָאה'ס

 :רעיווש --- ןעמָאנ רעתמא) רעטלַאװ ?ארענעג רעד טריפעגנָא ,סעדַאגירב

 רעטניה טָאהעג רע טָאה ,רעטעברַא;לַאטעמ רענעזעוועג ַא .(יקסוועשמ

 לַארענעג סלַא רע טָאה עינַאּפש ןיא ָאד .טײהנעגנַאגרַאפ עלופמור ַא ךיז

 ןופ טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד טחיפעג ײמרַא:סקלָאפ רעשינַאּפש רעד ןופ

 * ןשינַאּפש ןופ ןוא קלָאפ ןגייא ןײיז

 ןשיװצ ;ןדיי ןעועג ןענעז רעטלַאװ לַארענעג ןופ ןטנַאשוידַא עכעלטע

 רַאַאמ רעד ןֹוא (קעלַא) קערוש רעדנַאסקעלא ןַאטיּפַאק רעד יז
 .פעּפמיג

 טָאה עדַאגירבַײקסװָארבמָאד יד  סָאװ ,םייצ רעבלעז רעד ןיא

 י- ןבָאה ,עסָאנאראס וצ ךיז ןרעטנעעגרעד וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ריז
= 

 ןשוטארקָאמעד-סקלָאפ ןוא ווא וקסװעשטרעיװשרעטלַאװ לארענעג רעד (*
 .עדנַאב רערענָאיצולָאװעררטנָאק ַא ןגעק טכַאלש ַא תעב ןלַאפעג ןלוומ
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 (ײסָאש) געװ םעד ןדיײנשוצרעביא עבַאגפױא ןַא טַאהעג סעצנַאמלעט

 .דירדַאמ --- עסַאגאראס עיניל:ןַאבנזײא יד ןוא
 טָאה יז טכײרגרעד ליצ ריא טָאה עדַאגירבַײקסװַארכמַאד יד

 ?אראס ןופ רעטעמַאליק 8 ןיב םרעטנעענרעד טכַאלש רערעװש ַא ןיא ךיז
 טשינ םעדַאגירב ערעהנַא ידו ןבָאה ןעקנַאקפ) עריא ףיֹוא יװ ױזַא ןוא עסָאג

 :ענעג א ןביוהעגנָא ןטסישַאפ יד ןבַאה ,ןעגנוכיירגרעד עבלעז יד ןזיװַאב

 ןעגנָאהעג ןיא סע ןוא סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא גנולגנירמורַא עלַאר

 -קסוװַארבמַאד רעד ןופ רעפמעק עשידלעה יד ףיוא רַאפעג עכעלקערש ַא

 ראס ןרעװ וצ ןוא ןעגנַאװצ יײווצ ןשיוװצ ןרעוװ וצ ןעמונעג עדַאגירב

 .םעמכינ

 עמ211 יד ןענופעג ךיז טָאה רעטעמָאליק 12 ןופ דנַאטשּפָא ןא הוא

 םנַאה ,ערדנַא ראנדע ןענַאילַאפַאב יד ןופ ןענַאטשַאב זיא יז .עדַאגירב

 רס ַא ןעועג ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,רַאורבעפ אזז ןוא ןַאמלעט ,רעלמייב

 :אפיסנא רעניװ םעד ןופ קנעדנַא םוצ ןיא ןעמָאנ רעד --- רעכיירטסע

 וצ ןעמוקעג ןיא עדַאנירב ע6:11 יד .1094 ןיא דנַאטשפיוא ןשיטסיש
 ?ירגנָארטנָאק .ַא טריזינַאנרָא טָאה יז .סעקַאשטשװָארבמָאד יד ף?יה
 םכיירגרעד טָאה יז .עסָאגאראס ןופ גנוטכיר רעד ןיא קנַאלפ ןקניל ןפיוא
 .םעלק ןֹופ *יקסװַָארבמַאד , טעװעטַארעגסױרַא ןוא ליצ ריא

 ןעמונעגּפָארא רעפמעק יד ןענעז ןטכַאלש ערעװש עקיזָאד יד ךָאנ
 ןיא טסוגיוא ןט:98 םעד ןרָאװעג םקישענ ןֹוא טינשּפָא םעד ןופ ןרָאװעג
 .ָאטניק ןופ גנופכיר רעד

 ָאטניק

 ַא ןיא סָאד .רעניוװנייא טנזיופ 10 בֹורק ןופ טָאטש ַא זיא ָאשניק
 טָאה גנורעקלעפַאב עקיטרָא יד .ןָאגַארַא ןופ םוטרעױּפ ןכייר ןופ רעטנעצ
 ,ײמרַא רעשיטסיקנַארפ רעד עצימש עקידנשײדַאב א ןבענעג

 עכעלטע טימ טצישַאב ןעװעג טָאטש יד ןיא םייז רעקניל ריא ןופ
 ךיז טָאה אפֹונ טָאטש ןיא .רערעדנא רעד רָאנ ענייא ןעיישנארט תורוש
 :ץמילימ ֿלָאצ עקיזיר ַא ןוא בַאטש:;טנָארפ רעשיטסישַאפ רעד ןענופעג
 ;ָארּפ ,גנוטַאטשסױא עשירעטילימ ,רעװעג טיס ןעניזַאנַאס עשיר
 וו .א .א טנַאיװ
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 טליפעג ָאד ךיז ןבָאה ןטסישַאפ יד סָאװ ,רעדנוװ ןייק טשינ זיא'ס

 יופ עטכישעג רעד ןיא ןוא גנוטסעפ עקיטכעמ ַא זיא ָאטניק .רעכיז ױזַא
 :ַארַא יד .ערַאבגיזַאבמוא סלַא טנַאקַאב טָאטש:גנוטסעפ יד ןיא עינַאּפש

 יעג ךיז טָאה עינַאּפש סָאװ ,םעד ץַארט ןעמענ יז טנַאקעג טשינ ןבָאה רעב

 ןפ:8 ןופ) ןרָאי רעטרעדנוה ןֹופ ךשמ ןיא טכַאמ רעײז רעטנוא ןענופ

 .(טרעדנוהרָאי ןפ:19 ןזיכ

 :ָארעד רַאפ ןפמַאק יד ןופ גנַאפנָא ןנעװ טליײצרעד סע סָאװ טָא

 קיוודוק -- ןָאילַאטַאבַאמלעט ןופ רענָאיצילימ רעשידיי ַא ָאטניק ןרעב

 | :יקסגישטעג

 :ַאב רעזדנוא טָאה ,טנװַאניא רעגײזַא 6 ,טסוגיוא ןט:298 םעד,

 :םיֹורָאפ ?יטש ןענעז רימ .טנָארפ םעד ףיוא סיורָאפ טרישרַאמ ןָאילַאט

 .ץוש םוש ןָא רעטעמַאליק ייוװוצ רעפענמוא ןעננַאגעג

 ?תורוש דרע רעד ףיוא קידנגײל ךיז סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה רימ

 טזָאלעג טשינ ןוא ליטש ןגעלעג ןענעז רימ .ןטײװצ ןבענ רענייא זיו

 .סָאש ןייק טשינ ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ןוא ךרָאש ןייק דיז ןופ ןרעה

 ַא רעבָא ,ןסיש וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןגעקַאד ןטסישַאפ יד

 ןײז ןענָאק רימ זַא ,קידנטכיר טשינ ללכב ךיז ,זדנוא ןופ רעטייוו ךס

 .טנעָאנ ױזַא

 ףיוא .ןעגנוקרַאטשרַאפ ןעמוקעג ןדנוא וצ ןענעז גָאטרַאפ רעגייזא 9

 םנטסעדנימ ןעװעג ןענעז סע וװ ,עדַאגירב עשינַאקירעמַאנַאלגנַא יד סקניל

 ןופ ןענַאילַאטַאב עקירעביא יד סטכער ןופ ןוא ,ןדיי טנעצָארּפ 00

 רעד ןיא עקַאטַא רעזדנוא ןַא רימ ןבייה דלַאב .עדַאנירב רעט:11 רעזדנוא

 טכידעג ַא טימ ףיוא ןדנוא ןעמענ ןטסישַאפ יד .ָאטניק ןֹופ גנוטכיר

 יב ןעגנולעג זהנוא זיא גנושַאררעביא רעטשהע רעד קנַאדַא רעבָא ,רעייפ

 םייב .ףמַאק ןָא טעמכ סנבָארגצוש ןעייר יירד עששרע יד ןּפַאכרַאפ וצ יז

 רעד ןופ רעטעמ 900 םורַא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעװ ,ןבַארגצוש ןשרעפ

 :טנַאה ןוא ןטעננַאב טימ ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא ,טָאטש

 .ןפַאנַארג

 :עגנָא ךיז טָאה ןכַארגצוש ןטצעל םעד טרעבַארעד ןבָאה רימ ןעוו

 .זיֹוה ןדעי רַאפ ףמַאק א ןביוה

 ןיא .טלײמעגרעדנַאנַאֿפ ןעװעג ןיא ןַאילַאטַאב:װָארטימיד רעד

 ערעדנַא יד ןוא ָאטניק ןופ טנעָאנ ,ףרָאד א ןיא ןענופעג ריז טָאה ?ײט
 | .ןעײשנַארט יד ןיא
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 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעד רַאפ גרַאװנסע טומ ףוש ַא ּפָא םוג (ךיירקנַאהפ) ָאדרָאב ןופ
 וצ טדער ,עירומוק ןַאוַאװ לָאּפ ,רעכוורש ןוא רערופנָא רעשוטסונומַָאק .ָאַאבלוכ

 עטמלמַאורַאפ וד

 טב 8

 ד ז

 עבֹמָאד ןופ עקיליװײירפ ץשידו עפורג ַא .1980 רעבמעװַאנ---רעבָאטקַא . ,דורדַאמ

 םומ טװטש ,(ומוכַאנ טרעבלַא) ץײוװ עורַא :ײו ןשוװצ .ןָאולַאטַאב:וקסװַאר

 שועדַאט ,וללוװ ,דנַאבנעלימ קעינַאמ ,ץלַאהלעסונ סקולעפ ,טנַאה ןוא סקוב

 ןַאמװנ סורָאמ ,יבָאקַאו ארמוא ,בַארַא:ולא ,לוקָאס שועדַאט ,ןייטשגנו ו





 ײרפ ַא ןענומעג ךיִז טָאה טָאטש רעד ןוא ןעײשנַארט יד ןשיװצ

 .גרַאב ַא ףיֹוא ןסעזעג ןטסישַאפ יד ןענעז דלעפ םעד ןופ סטכער .דלעפ

 ןפױא ןקורסױרַא טלָאװעג דיז ןבָאה סעצװָארטימיד יד ןעוװ ,ֿ?ַָאמ סעדעי

 .רעייפ טכידעג ַא רעטנוא ןענופעג ךיז יז ןבָאה ,דלעפ

 :גוי ַא ,טרָאּפָאּפַאר ילע .ךַאז עטכירעגמוא ןא ןעשעג זיא טלמעד

 טעברַאעג עניטסעלַאּפ ןיא טָאה רעכלעוו ,יובעג ןקיטכעמ  ַא זופ ןַאמרעג

 טיפס ןײלַא רענייא ךיז טָאה ,ןעגנויוב:ןַאפעב ייב ןוא רענַאבנזיא סלַא

 ט?עטשעגנַא ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא סױרַא ,ןָאפעג ביוה א רעפרַאװנלױק ןייז

 ןייק ןופ קידנטכַארט טשינ ןֹוא גרַאב ןשיטסישַאפ ןגעק "םיסקַאמ,, ןײז

 .גרַאב םעד ןסָאשַאב ךעלרעהפיואמוא רע טָאה ,רַאפעג םוש

 ;קירוצ טעּפמיא טימ רע ןיא ןליוק עלַא ןסָאשענסױא טָאה רע ןעוו
 +ע ןעװ .ןקיוק םוכס ַא רעדיװ טכַארבעג ןֹוא ןעײשנַארט יד ןיא ןפָאלעג

 גראב רעשיטסישַאפ רעד זיא ,ןליוק עירעס עמייווצ ןייז ןטָאשעגסיױוא טָאה

 ואפענ בה ַא ךיז ןכָאה רענקעז עקירעביא יד .ןרָאװעג "טמוטשראפ

 רעד ןיא דלעפ ןטקיאורַאב ןפיוא טזָאלעג ךיז ןוא ןעײשנַארט יד ןופ
 | .ָאטניק וצ גנוטכיר

 סָאד טרעטכײלרַאפ טָאה רעפמעק ןשידי םעד ןופ טייקטסיירד יד
 פרָאּפָאּפַאר ילע ןיא לעפַאבגנָאפ םעניא .ָאשניק ֹוצ ךיז ןרעטנעעגרעד
 העס א ןופ גנַאר םעד ןעמוקַאב סָאה רע ןוא טביוקעג קרַאטש ןרָאװעג
 .טנַאשז

 ןופ עינַאּפמָאק רעט41 רעד ןופ טנַאדנעמָאק ,ןײטשנָארב ַאשימ
 ןעמונרַאפ זיא ָאמניק טָאטש יד ױזַאיװ טביירש ,ןָאילַאטַאב:װַארטימיד
 :ןרָאװעג

 :עג ,טנַאדנעמַאק:עיזיװיד ןופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה ָאטניק רעטניה;
 .עלַאטַא רעטריפעגכרוד:שיסַאלק ַא רַאפ שנעמילּפמָאק ַא ,רעטלַאװ לַארעג

 ןוא עלענש ןוא ןגַאזניז עקיטכיר יד ,טנַארפ םעד ןופ טייקפיט יד

 :עד רעד ךָאנ ,שיסַאלק תמא ןעװעג ןענעז ןפיולרעביא:םערוטש ערעכיז

 ןייא ןעמוגעג רימ ןבָאה ,ןעײשנַארט ןוא ןטָארד:?כעטש יד ןופ גנורעבַאר

 .ןטיײװצ םעד רָאנ זיֹוה ןייא ,רעטיײװצ רעד ךַאנ סַאג

 יז ןופ ָאטגיק טקינײרעגטָא רימ ןבַאה גָאט ןטירד ןוא ןטייוװצ ןיא

 ןפסישַאפ יד ןַא ,טרימרוטש ױזַא ןבָאה רימ .םזישַאפ ןופ ךעלטשער
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 ;םױרַא יז ןופ רענייא זיא ,ליּפשיײיב םוצ ,ױזַא .ּפָאק םעד ןרױלרַאפ ןבָאה
 ,טשינ טסיש , :ןדנוא וצ ןגירשעג טָאה ןוא רךַאד ןפיוא ןעגנורּפשעג
 ן-ָאה רימ זַא ,דעלדנעטשרַאפטסבלעז "!טסיגנַאלַאפ א ןיב ךיא ,םירבח

 ...סערדַא ןקיטכיר םעד ןזיוועג םיא

 רעד ןיב ןפלַאהעג ךיז ןבָאה יז ןופ ענעסיברַאפ ןטסרעממוצ יד

 ךיז ײז ןבָאה ,רעטסיולק ַא ןיא ךיִז קידנרידַאקירַאברַאפ :טונימ רעטצעל

 :גוא ךיז ןבָאה יז ;ןטײז עֶַלַא ןופ ןסָאשַאב קידנרעװ ,געט יירד ןטלַאהעג

 .גופמסעפ רעײז ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה רימ ןעו ,ןַאד טשרע ןבעגעגרעט

 רעד ךיז טָאה הרבה רעזדנוא .רעזייה יד טצעזַאב רימ ןבָאה םעדכָאנ

 ַא רַאפ סָאװ קידנסיװ ,ןטנעמוקָאד ענענופעג יד טימ טריסערעטניא רקיֵע

 -ימ ןבָאה עקַאטַא רעד ןופ גָאט ןטשרע ןיא .זדנוא רַאפ ןבָאה יז טרעוו

 ןפיוא .שטיװָאקשָאמ ,עינַאּפמָאק רעד ןופ טנַאדנעמָאק םעד ןריוקרַאפ

 ?יֵז ,ןרַאװעג טעדנוװרַאפ ,קַאינשַאנ ,רעטערטרַאפ ןייז ןזיא גָאט ןטיײװצ

 זיופב טשינ ןֹוא ןרױלרַאפ טשינ ךיז רימ ןבָאה טנַאדנעמָאק ַא ןָא קידנע
 יד ןעמענרַאפ וצ עבַאנפיוא ןזדנוא ףיוא עטגײלעגפױרַא יד טריפעגסיוא

 יד ןעמונרַאפ ןבָאה רימ רָאנ ,סַאנײטּפױה רעד ןופ עדַאקירַאב עטשרע

 ץלַאמש קידנעײז ,ָאשניק ןיא סעיצַארעּפָא יד טקידנערַאפ .סַאג עצנַאג

 ץרעזדנוא ןיא טגייצרעביא רעמ רַאנ ןרָאװעג רימ ןענעז ,גיז רעזדנוא ןופ

 (=."ןגיז ערעמטייוו

 2עג קיװדוק .ַאטניק ןעמענראפ ןגעװ טלײצרעד סע סָאװ ,טָא ןוא

 :ןָאילַאטַאבןַאמלעט ןיא ריציפַא רעשידיי א  ,יקסנישט

 רעלעק וצ רעלעק ןופ ןוא זיוה וצ ןזיוה ןופ ןעגנַאגעג ןענעז רימ,

 .רעוװעג ןכוז

 ףיוא .ערעזדנוא טָאטש יד ןיא ,ירפרעדניא 10 ,טסוגיױא ןט:24 םעד

 :וא עטּפַאכרַאפ לָאצ עקיזיר ַא טלמאזעגנָא רימ ןבָאה ץַאלּפ;קרַאמ םעד

 .װ .א .א רעװעגנישַאמ ,סָאטױא:טסַאל ,ןליבַאמַאט

 :קעס רעד, :ןבורשעגוצ זיא טנעמוקָאד ןטנאסערעטנוא ןקיזָאד םעד וצ (*

 ןביוא ןופ טױײקיטכיר יוד טקיטעטשַאב ןָאולַאטַאב?װָארמומוד ןופ טַאירַאטער

 .םענעבורשאב
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 טרַאד .ןעמונרַאפ ןעװעג טשינ רךָאנ רעבָא זיא ?טעטש ןופ ךריק יד

 ;ע2 ךעלרעהפיואמוא ןדנוא ףיוא ןוא ןסעזענ ןטסישאפ עטצעל יד ןענעז

 .ןעװעג רעלגעמ טשינ זיא ,לַאטנָארפ קידנריקַאטַא ,ךריק יד ןעמענ .ןסָאש

 ןײז טימ טקורעגוצ ךיז ,טסיקנַאט ַא ,רבח רעשינַאּפש ַא טָאה טלמעד

 ןוא ירטש ךעקטניב עכעלטע טגײלעגקעװַא טָאה ,רעטסיולק ןזיב קנַאט

 .ןדנוצעגרעמנוא יז

 יד ןיא ןסָאשעג רעלרעהפיואמוא קנַאט ןײז ןופ רע טָאה םעדכָאנ

 רעד ךיִז טָאה שםייצ העש ַא רָאנ .ןעגנונעפע עֶלַא ןיא ,ןריט ןוא רעשצנעפ

 .ןבענעגרעטנוא רעטסיולק

 2רעדינ 27 ײז ןשיװצ .ןטסישַאפ 000 ןעמונרַאפ טרָאד ןבָאה רימ

 ַא יז ןשיװצ טקַאּפעג בָאה ךיא .קינװָאקלוּפ ןייא ןוא ןריציפַא ערעק

 .ןַאטיּפַאק ןשיצַאנ

 .םיא ךיא גערפ -- שטיוד וטסכערפש ---

 .רעפטנע ןייז זיא --- ָאטנערפמאק ָאנ --

 ןטַאט ןייד ןיא חור ַא ןיוש טעװ ,שינַאּפש ַאזַא ןיוש טסדער וד ביוא
 טנעה עדייב טימ רידנומ ןרַָאפ ּפַאכ א םיא בינ ךיא .ךיא טכַארט ,ןײרַא

 רעד) "!רעטעװרענָאד , ;ײירשעג ןטימ רעיומ רעד וצ ץעז ַא םיא ביג ןוא

 ךָאנ ןיא ,רעק;00 יד וצ טציא טנעָאנ ןיוש ןיא רעכלעוו ,רעלייצרעד
 (.ד .ד -- יֹובעג ןקיטכעמ ַא ןופ טנייה

 ?ךימ וטסגַאלש םורָאװ ---

 םיא בָאה ךיא !רעינַאּפש רענעי ךַאד וטסיב ,רימ ךיא טכַארט ױזַא

 2םָאק יד ןבעגענרעביא םיא םעדכַאנ ןוא ןעועג דבכמ לָאמ רַאּפ א רךָאנ

 ...םירבח עטנעטעּפ

 ענעגנַאפעג יד ןבָאה רימ ןעו זַא ,ןבענוצוצ טנַאכערעטניא זיא'ס

 :םיוא טיפ יז ןבָאה ,ייר ַא ןיא יירד וצ ןץיַאלפ;קרַאמ ןפיוא טריפעגכרוד

 אוויו !איסור אוויוו :;:ןעירש וצ טרעהענפיוא טשינ ןטסיופש ענעביוהעג
= {)4 
 .איסו /

 טביולרעד ײמרַא רעשינַאקילנוּפער רעד סָאה ַאטניק ןעײרפַאב סָאד

 .עטישטלעב יײב סעיציזַאּפ ןעמענרַאפ וצ גָאט ןבלעז םעד רַאנ
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 גנורעבַארעד ןוא עמישטלעב רַאפ ףמאק רעד

 לעורעמ ןופ

 יו ןיא טיײז:חרזמ ןופ ןוא גרַאב ַא ףיוא ךיז טניפענ עטישטלעב

 .ךיֹוה יד רעטעמ 20 ,רעיומ א טימ טקיטסעטַאב

 ןוא ַאנַאידעמ ןיא וורעזעה ןיא ןטלַאהעג טרעוו עדַאנירב עט:11 יד

 ןיא אכאר ןוא רעטסיל טימ רעינַאּפש יד סָאװ ,טייצרעדניא זינאקלא

 סע וװ) ןוואלס ןוא רענַאקירעמַאגַאלגנַא טימ עדַאנירב עט:1ס יד ,ץיּפש רעד

 .רעבמעטּפעס ןט:8 םעד עטישטלעכ ןריקַאטַא (ןדיי ?יפ ךיז ןעניפעג

 .טכַאלש עטרעטיבראפ ַא ןעמוקעגרַאפ ןיא גָאט ןצנַאנ םעד

 קידנריקַאטַא ,ףמַאק ןיא ןײרַא "ןַאמלעט,, ןיא גָאט ןבלעז םעד ןיא

 .טײז:ברעמ ןופ טָאטש יד

 יד ןגעװ טביירש ןײטשנַארב ַאשימ רעטנַאמרעד רעירפ ןיוש רעד

 :עטישטלעב ןעמענרַאפ רַאפ ןטכַאלש ערעווש

 29 םימ טכַאלש רעײנ רעד וצ טרישרַאמסױרַא ָאזלא ןבָאה רימ,

 ץנַאג ַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה עפישטלעב רעבַא ,ןּפיל יד ףיוא רעד

 טשינ לָאז עכלעװ ,סַאג ןייא ןייק טרָאד ןעוועג טשינ זיא'ס .סונ עטרַאה

 ןפיוא ןט29 ןופ טכַאנ רעד ןיא .עדַאקירַאב ןייא סגטסקיגײװ םוצ ןבָאה

 זיֹוה עטשרע סָאד טצעזַאב עינַאּפמָאק רעזדנוא טָאה רעבמעטּפעס ן4

 םורא ,ירפרעדניא .לייא ןופ קירבַאפ א ןעוועג זיא סָאד .עטישטלעב ןופ

 :גיא רעד .ןמייז עלַא ןופ ןרָאװעג םלגנירעגמורא רימ ןענעז ,רענײזַא 9

 2גוא ןעװעג ןיא ,ןָאילַאטַאב רעזדנוא ֹוצ טריפעג טָאה סָאװ ,געוו רעקיצ

 .סרעּפיײנס יד ןופ גנוסישַאב רעקרַאטש ַא רעט

 רעטצנעפ יד ןיא ןדַאקירַאב עשירָאזיװַארּפ םיובעג לענש ןבָאה רימ

 רעייפ קרַאטש טנייפ םעד ןעגנַאלרעד ֹוצ ןבױהעגנַא ןֹוא ןריט יד ןיא ןוא

 ?רעדניא 0 רעדָא 9 םֹורַא זַא ,רעכיז ןעוװעג ןענעז רימ .רעװעגנישַאמ ןופ

 ןכעלגעמרעד טעװ יז ןוא ערעזדנוא ןופ עקַאטַא יד ןבײהנַא ךיז טעװ ירפ

 ;נוא , ןופ ןענעז ?ײװרעד .סױרָאפ ןיײג ןוא גניִר םעד ןֹופ ךיז ןעײרפַאב
 ןיֹוש ןלַאפעג ,ןריט ןוא רעטצנעפ יד ןיא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ערעזד

 רבה רעשידלעה רעזדנוא טָאה ןַאד .עטעדנוװרַאפ ליפ ןוא עמעגרהעג 9

 קידנעניפעג ,טנַאשזרעס א ןרָאװעג ַאטניק ןיא ןיא רעכלעװ ,ןַאמלעסעק
 עײנ א ןעיוב וצ ןסַאלשַאב ,קירכבַאפ רעד ןופ ?ייט ןטשרעדָאפ ןיא ריז

 ?יישַאמ ןטכיײל םעד רַאפ עיציזַאּפ ערעסעב ַא ןפַאש וצ ידכ ,עדַאקירַאב
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 .ערעדנַא רַאפ טעברַא רעד ייב ליּפשײב ַא ןעװעג ןיא ןײלַא רע .רעװעג

 .םעבמַאב ןדנוא ףיוא ןפרַאװ ֹוצ ןביוהעגנָא ןטסישַאפ יד ןבָאה ?ײװרעד

 םורא .ןטַאנַארג;טנַאה ןופ ?לגָאה ַא טימ םעד ףיוא טרעפטנעעג ןבָאה רימ

 וצ םייקכעלנעמ רעקירעיורש ַא רַאפ ןענַאטשעג רימ ןענעז טײצ;גַאטימ

 רימ ןוא ןעמוקעגנַא טשיג רעטייוו ךָאנ זיא ףליה יד .עיציגומַא ןָא ןביילב

 ַאזלא ןבַאה רימ .עטעדנוװרַאפ לָאצ עסיורג ץנַאג א טַאהעג ןיֹוש ןבָאה

 טעװ ףליה יד ביוא ןֹוא עטעדנוװרַאפ יד ןריאוקַאװע םעלַא רַאפ טזומעג
 .קירבַאפ יד ןזָאלרַאפ ,ןעמוקנָא טשינ

 טסיײה סע סָאװ ,ןזיועג רבה רעשינַאּפש רעגנוי א טָאה רךָאד ןוא
 קידנעלקאו טשינ .טייקנבעגעגרעביא ןֹוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ,ןילּפיצסיד
 ןעיוב וצ לעפַאב םעד טריפעגסיוא רע טָאה ,טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא דיז
 ןײנובעג זדנוא טָאה עכלעוו ,סַאנ רעד ףיוא עדַאקירַאב עשירָאזיװָארּפ א

 רעקרַאטש ַא רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה עכלעװ ןוא ןָאילַאטַאב םעד טימ

 -ע טָאה ,רעװעגנישַאמ עטכײל סָאד ריא ףיוא קידנלעטש .גנוסישַאב

 :ַאוקַאװע יד זדנוא קידנכעלגעמרעה ,סרעּפײנס יד ףיוא רעיפ א טנפעעג
 .עטעדנוװרַאפ יד ןופ עיצ

 :נעעג ךיז טָאה סע ןיב ,ןטסָאּפ:ספמַאק ןייז ףיוא ןבילבעג זיא רע
 ןַאד ןעװעג ןיא סָאד ןוא ,רעװעגנישַאמ ןופ עמשַאט עטצעל יד טקיד
 .קירבַאפ יד טזָאלרַאפ טָאה רעטעדנוװרַאפ רעטצעל רעד ןעוו

 טימ ןעמַאװצ טָאטש יד טריקַאטַא רימ ןבָאה רעטעּפש העש ירד
 ןבָאה ראפרעד .ןעגנולעג טשינ עקַאטַא רעזדנוא ןיא רעדיװ ןוא ןעקנַאפ
 טימ .טסקַאװ רעפעפ רעד וװ ,ןטסישַאפ יד ןזיוװועג גָאט ןטיײװצ ןפיוא ריפ
 זיא .ָאטניק ןיא בוא .רעזיה עטשרע יד טצעזַאכ רימ ןבָאה םערוטש
 2רעמיצ ןעװעג עטישטלעב ןיא ןיא ,ןפמַאק:רעזייה ןֹוא :ןסַאג ןעוועג
 רַאפ קידנפמעק ,סיורַאפ געװ םעד ןכָארבעגכרוד ךיז ןבָאה רימ .ןפמַאק
 ןַא רעמיצ ןטײװצ ַא ןיא ןײרַא טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ .רעמיצ ןדעי
 םיא ןיא ןפרַאװ ןכָאנ ,טלמעד זיולב .ןטשרע םעד ןֹופ טגַאװ יד ןכערבכרוד
 םיא ןיא טנָאקעג ךיז רימ ןבָאה ,ןסָאש:רעװעג עכעלטע ןוא סַאנַארג ַא
 ;:טורא רימ ןבָאה ,ןסיײװצ ןכָאנ רעמיצ ןייא יוזא קידנצעזַאב .ןסײרנײרַא
 ;עגיז רימ ןבָאה ןטַאנַארג יז ףיֹוא קידנפרַאװ ןוא ןדַאקירַאב יד טלגנירעג
 | .סיורָאפ טרישרַאמ שיר

 ןופ ןדָאזיּפע עלַא ןבײרשַאב וצ ןעמונרַאפ סע טלָאװ ץַאלּפ ?יפוצ
 טָאה יז זַא ,םעד טימ ןריצלָאטש ןָאק עינַאּפמָאק רעזדנוא .ףמַאק ןקיזָאד
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 יד ןיא .עטישטלעב ןוא .ָאטניק ןופ רעטנעצ םֹוצ געװ םעד טנפעעג

 לעב, :קנַאדעג רעד טזָאלרַאפ טשינ ןדנוא טָאה ןטנעמָאמ עטסרעווש

 "!ערעזדנוא ןייז זומ עטישט

 רעד ןופ גנוטסעפ עטצעל יד עטישטלעב ןיא ךיוא זיא םושעמוא יװ

 .רעטסיולק רעד ןעוועג עיצקַאער רעשיטסישַאפ

 :ַאד יד ןריקַאטַא ןעמונעג סָאטױא:רעצנַאּפ ןעצ ןבָאה שנװַא 6 םורָא

 .גנופסעפ עקיז

 :עג טלײצרעד -- ָאטױא;רעצנַאּפ א טימ טריפעגנָא בָאה דיא;

 ,;גֹוריפנָא ןיימ רעטנוא ןַאמ 80 ןופ עינַאּפמָאק ַא טימ ןעמַאזוצ .יקסנישט

 ץוחַא ןבָאה רימ .רעטסיולק ןיא עטשרע יד ןֹופ רענייא ןײרַא ךיא ןיב

 ,םענָאנ 280 ןטלַאהַאב ןענופעג טרָאד ?אירעטַאמ:סגירק ןוא ענעגנַאפעג

 עכעלצונ ערעדנא ןוא שעװ ,ןפעב םוכס ןקיזיד ַא ןענופעג ךיוא ןבָאה רימ

 ;בַא ןבָאה רימ עכלעו ,סָאטיוא;טסאל 10 ןדָאלעגפיוא ןבָאה רימ .ןכַאז

 ."םיסאקינעב ןופ לָאטיּפש םעד ןיא טקישעג

 :וכ עשינַאקילבוּפער יד טכעלגעמרעד טָאה עטישטלעב ןופ גיז רעד

 .לעורעט ןופ גנופכיד רעד ןיא ףמַאק םעד ןעמענוצרעטנוא תוח

 !יא .קורדנייא ןקרַאטש רעײז ַא טכַאמעג טָאה ?עורעט ןעמענ סָאד

 עשיטסינומַאק עשינַאּפש יד טָאה רענלעז עשידלעה יד וצ גנוסירגַאב ריא

 ןסיורג א טרעייפ עינַאּפש , 1997 רעבמעצעד 24 םעד ןבירשעג ײטרַאּפ

 ,עטענורב ןֹופ ,עטישטלעב ןופ רעגיז יד ,רענלעז ערעזדנוא ,בוט:םוי

 ענייא ,?עורעט קילבוּפער רעד רַאפ טרעבַארעד ןבָאה אראכאלאדאווג ןופ

 רךרוד טצישַאב ןזיא ?עורעט .סעיציזָאּפ עכעלטנייפ עטסקרַאטש יד ןופ

 םעג ַא םימ טקעדַאב געפ עקיטנייה יד ןיא ןענעז עכלעוו ,גרעב עכיוה

 רענלעז ערעזדנוא .גנַאנסיױאהָאפ םעד טרעװשַאב טָאה סָאװ ,יינש ןטכיד

 םעד טכײרגרעד עיגרענע ןֹוא טוס ןכעלנײװעגרעסיוא ןא טימ ןבָאה

 .הלּפמ ערעוװוש ַא אנוש םעד קידנכאזרואראפ םָאטש רעד ןופ רעטנעצ

 ןבָאה סָאװ ,רעינַאּפש עֶלַא ןופ רעליימ יד ןיא ןוא רעצרעה יד ןיא

 ,ריירפ ןופ יירשעגסיוא ןַא ָאד זיא ,עינַאּפש קיגנעהּפָאמוא ןוא יירפ א ביל

 ,ײמרַא רעלופמור רעזדנוא סורג ַא ,ןטַאדלָאס ערעזדנוא רַאפ סורג ַא

 ."טייהיירפ רעד רַאפ עינַאּפש ןרעבארעדקירוצ סָאד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ
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 ענאלאמ

 :עג ןבָאה סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ תוחוכ:טּפױה יד

 ןטנעמַאס ןיא רעבָא .טנַארפ ןלַארטנעצ ןוא דעדירדַאמ ןפיוא טפמעק

 ע-עדנַא ףיוא ךיוא טקישעג ןטסידַאגירברעטניא יד ןעמ טָאה רַאפעג ןופ

 .ַאקנַאלבַאסַאּפ ,עװָאדרַאק ,עגַאלַאמ ןופ טנָארפ ןפיוא ,לשמס יװ ,ןטנַאהפ

 .עקיליוװיירפ עשידיי ןענופעג ךיוא דיז ןבָאה טרָאד םוטעמוא

 ,ףסֹוי רענַאיציליק רעזירַאּפ םענופ גנובײרשַאב ַא ָאד ןביג רימ

 :טינשּפָא רעגַאלַאמ ןפיוא ףמַאק ןוא ןבעל ןגעוו

 ,קירוצ רָאי ַא םימ טרעלקעג טָאה עקידגנזעװנַא ַאד ןדנוא ןופ רעװ ,

 ,אדַאװענ ארעיס ,גרעב:יינש עטסכעה יד ןיא ןציז רימ ןלעװ 1927 ןיא זַא

 .טקַאפ ַא ןיא סע ,ָאי ?גנורעבַארעד רעײז רַאפ ףמַאק ַא ןריפ ןוא

 -- לָאמַאטימ .גנַאגפיוא;ןענוז םֹוצ העש ייװצ עצנַאג דָאנ ,ןעװעג ןעקנוז

 18 ןיא .ןעמוקעג ןיא לעפַאב רעד .ָאד ןיא סנַאנידרַא:ןָאילַאטַאב רעד

 :רַאפ ףַאלש ןפיט ןיא רָאנ זיא עינַאּפמָאק רעד ןופ ?יימ רעסיורג ַא

 ןיא סע .רעגַאל:רעװעג ןיא -- ןֹוא ןעקנירט עװַאק ,ןכַאמ קיטרַאפ טונימ

 זיפ גנוטכיר רעד ןיא ךיז טייטשראפ ןוא טנָארפ םוצ קידנעגנירד ;רָאלק

 .עגַאלַאמ

 ןעמוקעג רע ןזיא גנַאל טשיג ;רעטשירפעגּפָא ןַא ןזיא ןַאילַאטַאב רעד :

 טָאמש יד ןרעבָארעד רַאפ טפמעקעג ןסיברַאפ טָאה רע וװ ,?עורעט ןֹופ

 :עגנײרַא ןַאילַאטַאב ןיא ןעמ טָאה רעטציא .גנוטסעפ רעטלַא רעד טימ

 רעטסערג רעד .רעפמעק עשיטסישַאפיטנא טרעדנוה עכעלטע עיינ ןסָאג

 ןפמַאק עטנפַאװַאב ןיא ןעמענוצלײטנַָא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טיירג לייט

 ךיז טָאה רענייא רעדעי ,שנַאה ןיא רעװעג לָאמ עטשרע סָאד ןעמענ ליפ

 .ץלַא ףיוא טיירג זיא רע .רעהַא ןעמוק ןייז רַאפ ןובשחו ןיד א ןבעגעגּפָא

 ןידַאה סָאד ןשרעהַאב ןליפעג ַא רַאפ סָאװ ,ףמַאק רעד סיֹוא טעז יװ רעבַא

 :רעיפ ענרעדָאמ יד טימ ןעמַאזוצ ךיז טסיוטש ןעמ ןעװ ,המשנ יד ןוא

 ?טנייפ ןטימ םינַּפ לא םינּפ ,םירישכמ עקידנצירּפש

 ַאזַא .ןבילבעג ןייטש טרָאּפסנַארט רעזדנוא ןיא אירעמלַא רַאפ ןיוש

 .גנוטכיר רעזדנוא ןיא ןעיײג ןענַאלּפָארעא עכעלטנייפ :ןעמוקעג ןיא העידי

 ןגעװ ןעגנונערָאװ ,ןעגנודלעמ ןעײג ַאטױא;טסַאל וצ ָאטיוא:טסאקל ןופ
 .טביפ ענעשַאלעגסיוא םימ רעטייו םַאזגנַאל ןרָאפ רימ .רַאפעג רעד
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 ןענעז גנַאגפיוא;ןוז:ןגרָאמירפ םייב ,ןכירקוצסיורא ןָא טבייה ןוז יד

 ?רעצנַאּפ רעזדנוא .אירעמלא טָאטש:;טרָאּפ רעד ןיא ןעמוקעגנָא רימ

 .םרַאּפ רעד ןגעלעג ןזיא זדנוא ןופ סקניל .ןביקבעג ןייטש זיא טרָאּפסנַארט

 :ארדיה ַא ןוא רעציירק ַא ןעזעג ןבָאה ,יוט טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןגיוא יד

 ?ןשטנעמ ַא -- ןדנוא ןופ סטכער .ךַאלפרעבױא:רעסַאװ רעד ףיֹוא ןַאלּפ

 ?ןענעגעגַאב זדנוא ?ירפ ױזַא טקעװעגפיוא ןשטנעמ יד טָאה סָאװ .עגנעמ

 רעגעי ןיא ןענעז םירבח .םוקנָא רעזדנוא ןופ טסוװעג טשינ ןבָאה יז ,ןייג

 רעטרעטילּפשעצ ַא ןגעלעג זיא רַאוטַארט ןבענ סַאג ןפיוא :קעװַא גנוטכיר

 רעירפ העש עכעלטע טימ .רעפַאש רעטיוט רעד םיא ןבענ ,ַאטיוא:טסאל
 עצנַאג יד .טרידרַאבמָאב טָאטש יד ןענַאלּפָארעַא עשינילַאסומ יד ןכַאה

 ,סױרַא רעזייה יד ןופ זיא לייט רעסיורג ַא .ןעוועג סיפ יד ףיוא זיא טָאטש

 :ַאבמוא עסַאמ:ןששנעמ יד ןיא ןטונימ עקיניא .טקיטכענעג רלעפ ןיא

 :םנַארט ַא רַאפ סָאװ ,ןפירנַאב טשינ טָאה יז ,ןבילבעג ןייטש רע?געוו

 טםימ טסירגַאב יז ןבָאה רעפמעק ערעזדנוא .ןעמוקעגנָא ןיא סע טראפ

 ןָאטעג ןָאל א ךיז ײז ןבָאה םיורג ןיב ןיילק ןופ .!ןאראסַאּפ  ַאנ,

 ןבָאה ערעדנא .טנעה יד ןזדנוא טקירדעג ,סָאטױא;שסַאפ ערעזדנוא .וצ

 .ייברַאפ ךיילג זיא גנומיטש עטקירדעג יד .ןשוק ןפרָאװעג דיז

 ףיוא ןקוק ןוא סָאטױא;טסַאל יד ןופ טנעָאנ עּפורג ַא ןעייטש רימ

 תֹנֲא רעד רעטנוא ,ןלַארענעג עדנַאב ַא ןעמעװ ,קלָאפ ןטנלע םעד

 גירק םעד טָאה ינילָאסומ ןוא רעלטיה ןענַאמַאטַא;ןשידנַאב יד ןופ גנור

 .ןפרַאװעגנָא

 :רַאפ "*!ןאראסאּפ ָאנ, גנוזַאל םעד ןלָאז רימ טייצ ןיוש זיא םע -- |

 קידנגייצרעביא רעבָא ,ליטש --- ."סיורָאפ קידנעטש , גנוזָאֿפ ןטימ ןטייב

 רעד ןיא טיירדעגמוא ךיז ןבָאה ּפעק סנעמעלַא .ןלַאפעג רעטרעוװ יד ןענעז

 זיא ןָאילַאטַאב ןופ רַאסימָאק:טילַאּפ רעד .רבח ןקידנדער ןופ גנוטכיר

 רַאפ .ןלַאפעג רעשרעװ יד ןענעז םיא ןופ ,סעצײלּפ יד רעטניה ןענַאטשעג
 ַאזַא .שיּפָאטוא טנעמָאמ םעד ןיא ןעגנולקעג רשפא סע טָאה ?ייט ַא

 ַא טכײרגרעד םעד טימ טָאה טנייפ רעד ,ענאלאמ ייב גלָאפרעדסימ

 זוכב ןייז שטָאכ רימ ןלָאז .רעטעמָאליק 180 ןופ גנודניברַאפ:טנַארפ

 עטכישעג ןיא לסיב ַא טָאה סע רעװ !סעיציזַאּפ ערעזדנוא ןטלַאהוצנײא

 .ןטרעקראפ םעד וצ ןריפ ןגלָאפרעדסימ יד ךיוא זַא ,טסייװ ,טקוקעגנײרַא

 םעײג םענופ גנוכעלקריװרַאפ ןופ עידַאטס ןיא ןיוש ןענעז רימ...

 רעװָאדרָאק רעד ןוא דליברָאֿפ סָאד זיא טנָארפ רעדירדַאמ רעד .גנוזָאל

100 



 ףנימ ןיא טקילײטַאב ךיז בָאה ךיא .זײװַאב רעמייװצ רעד ןיא טנַארפ

 .ןרָאװעג םעדנוװרַאפ טרָאד ןיב ןוא טנָארפ םעד ןופ םסעקַאשַא

 ,רלכב עטסכעלרעדיוש סָאד ןוא עטסקירעיורט סָאד טמוק טציא

 יד ןופ גנורעדנַאװ יד ןיא סָאד .ןעזעג ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא סעכלעוו

 ,עדנילב ,םייל עטלַא ,רעדניק ,ןשטנעמ רעטנזיוט לָאמַאכַאנ ןוא רעטנזיוט

 ןוֿפ ןרָאװעג ןביוטעגסױרַא ןענעז עכלעװ ,עשריזילַארַאפ ,עקידנעקניה

 "יפ .םיגָאלװײפ עקידנעילפ עשיגעילַאטיא 92 יד ךרוד ןעמייח עדעײז

 ,עטשלחראפ ,עטרעננוחעגסיוא ,סופוצ ןעגנַאגעג ןיוש יז ןענעז געמ

 ".ןעיירשעג ןוא ןרעמַאי םימ ,דרע יד יוװ ךשיוח

 אקנאלבאקָאפ --- עװָאדרַאק

 ןופ רעגייא ,ןסײװ רימ יװ ,ןעוועג ןיא ןַאילַאטַאב:װעיַאּפַאשט רעד
 :אפאשט יד .סעדַאגירב עלאנַאיצאנרעטניא יד ןופ ןטייהניא עטשרע יד
 .ןטנַאופ ענעדישרַאפ ףיוא טנכייצעגסיױא ךיז ןבָאה סעצוועי

 ,"העיאּפַאשט , ןופ רעפמעק עפורג ַא ןופ וירב ַא ָאד ןבינ רימ
 .ןעננומיטש ערעײז ןופ ,גנוטלַאה רעײז ןופ דליב ַא טינ רעכלעוו

 !םירבח ערעייט,

 ײג ןגרַאט , :טרעלקרעד םָאה אקנַארפ ןעװ ,נעפ עשימרוטש יד ןיא

 גאנג רעד ןיא םליײאעג ךיז רימ ןבַאה ,"דירדַאמ ןיא עװַאק ןעקנירפ ךיא

 אפ יד ןגעק ןטנַארפ עֶלַא ףיוא ןפמעק ,עינַאּפש ןייק ןרָאפ וצ טלעו רעצ

 .ןטידגַאב עשיטסיש

 ןטמעק טציא ןֹוא געט ענעי ןֹופ ןפָאלרַאפט ןיא םישדח סקעז דלַאב

 ףַאנירב, רע0210 רעד ןיא ?ײטנָא ןעמענ ןוא ןטנַארפ ירד ףיוא רימ

 :טשט ןלומטור םעד ןיא עגָאלַאק רעלַאנַאוצַאגרעמניא רעד ןופ יי?יכאמ

 ײיא .טרעהעג סיװעג ןיוש סָאה ריא ןכלעװ ןגעװ ,ןָאילַאטַאב:װעיַאפ

 רעטרעװ רַאּפ א טרעה רעבָא ,זדנוא ןופ רעקיגיװ טשיג סיועג ןיוש טסיײװ

 .ףדלעה עשידײ ערעזדנוא ןגעװ ןוא ןדלעה עשינַאּפש יד ןגעוו

 ָאקנַאלבַאטַאט יב טנַארפ ןגעװ ןעגנוטייצ יד ןיא םנעיילעג טָאה ריא

 רעטרעדנגוה .סגבורננליוק ,סעיניל:ןַאבנזיא ,ןפפאששרַא ןעמעננייא ןגעו ןוא

 ,ןטסישַאפ יד טנָאירַאפ רעטעמָאקיק 90 ףיוא ,רעפיולרעביא ןֹוא ענעגנאפעג
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 ןענעז סָאד ;עיצינומַא ןוא לַאירעפַאמ:סנירק לָאצ עסיורג .ַא טחעבָארעד
 .טנָארפ ןפיוא ערעזדנוא ןגלָאפהעדו יד

 סָאד טיײרפ ,ַאילַאטַאב:װעיַאּפַאשפ ןופ רעפמעק עשידיי ,זדנוא

 2נוא ןופ ףמַאק ןיא ןעגנונעכיײצסיוא יד בילוצ טּפיוהרעד ,סרעדנוזַאב

 2ַאכ קירוצ םישדח 6 טימ טנַאקעג סע טָאה רעװ .םירבח עשידיי ערעזד

 ךיז קידנצנעלג ױזַא ןענעק ןלעװ רימ ןַא ,ךיִז ןלעטשרָאפ ןוא ןפיירג

 ?ןענעכייצסיוא ךיז קידנצנעלג ױזַא ןוא רעוועגנישַאמ טימ ןייגאב

 (* גרעבנזײא ?ןטַאי ערעזדנוא ןעופ סָאװ .ףרַאד קיטכיוװ ַַא ןעמעננייא

 רעד .ןטַאנַארג;טנַאה 17 ךעלטקניּפ טפרַאװ ןוא עיניל:רעייפ ןיא טפיול

 טימ טסייר ,סיױרָאפ טפיול ,רעגרעב םהרבא ,רעטעברַא;רעקעב רעליוולעב

 ,לַאזקָאװ םעד םורַא טלגניר ןוא םירבח עשישטשייד ,עשיליוּפ יד טימ ךיז

 (.ד .ד -- ןירַאּפ ןיא בולק:טנגוי:רעטעברא ןופ דילגטימ) טסיקיא רעד

 ןוא גנודניברַאפ ןייז ןריפכרוד ןליוק ןופ לגַאה ַא רעטנוא טפיול עלהמלש

 :רעפעג ַא רעװעגנישַאמ ןײז טימ רעטנוא טלאה ַאשַארבַא טסיקיא רעד

 סָאד ןוא טונימ 49 טרעיד ףמַאק רעד .רעייפ ןכעלרעהפיואמוא ןכעל

 דיז ןרעגלַאװ ןטסישַאפ עטיוט ,ענעגנַאפעג ליפ .סרעזדנוא זיא ףרָאד

 .רעניוװנייא יד זדנוא ןסירגַאב םזַאיזוטנע ןוא עביל טימ .םוטעמוא

 טשינ ןעמ ןָאק ריא ןָא ,עיצַאטסַאב ַא ןעמערוטש ןעמ ףרַאד טָא

 יד ןזיא ,אקעוכנאהג טסערוטשעג טָאה ןעמ ןעװ ,תָאֿפ ןרעדנַא ןַא

 --- ףרָאד ןיא ןפָאלעגנײרַא ןענעז עכלעוו ,םירבח 80--20 ןופ עּפורג עטשרע

 קידנלַארטש א טימ ,טציװשרַאפ ,קיצומש .ןטַאי ערעזדנוא ןעוװעג רעדיװ

 םיוא טכוז ןוא רעװעגנישַאמי רשווש ןײז םימ/ רענייא ןיוש טייטש ,םינּפ

 עקידנפיול יד ףיוא ןסיש ןעמענ ןענעק לָאז רע ןענַאװנופ ,טקנוּפ ןמוג או

 ןַא ,רידנַאמָאק ןייז ןדקעמו ץילב ַא יװ טםפיול ןַאמלעפו עלחמלש .ןטסישַאפ

 ןטַאנַארג טימ ,ןבוז ןבַארגדלָאג ןוא גרעבנזייא .ןעמונרַאפ זיא ףרָאד סָאד

 ןעמ .קידנעמש ןיא ױזַא טָא .ןטסישַאפ ענעטלַאהַאברַאֿפ ,טנעק יד ןיא ;

 ןוא טנעה יד ךיז טקירד ןעמ ,רעמינּפ עקידנלארטש טימ ךיז טפערט

 .עלהמלש טגערפ "?רעװעג ןייד טּפַאלק סע, .רעדניק יװ ךיז טיירפ ןעמ
 ;גכַאה טרעפמנע ןוא "םיסקַאמ,, רעפרַאװנקױק ןייז םורַא שמענ טָאי רעד

 ערעזדנוא ."קידוועריר ןזיא "םיסקַאמ , ןיימ ,ןעמוק רָאנ יז ןלָאז ,, :קיד

 ןלַאפעג שידלעה רעטעּפש זוא גרעבנזװא (*
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 יד רַאֿפ ארומ ןייק טשינ ןבָאה יז ,םוטעמוא עטשרע יד ןענעז ןעטנוי

 .ןטַאמרַאה עשיטסישַאפ ןוא ןענַאלּפַארעַא

 ןא יב ךיז ןריפ ןפַאי ערעזדנוא יװ ךיז ןקוקוצוצ דיירפ א זיא סע

 ךיז טימ ערעדנַא ןסייר ןוא יז ןעיירש --- ?!סױרָאפ ןעיינ רימ, .עקַאטַא

 םײב רעסיש א טלעפ קנַאט א ןיא זַא ,ננודלעמ א טגנערב המלש .טימ

 ןיא ןיוש זיא רבח רעזדנוא ןוא טכארטמעג טשינ טוגימ ןייק .רעוועגנישַאמ

 .רעװעגנישאס ןופ רע ןוא סַאמרַאה ןופ טסיש רעינַאפש א .קנַאטו

 (* ןמע סי צַאנ 10 ןַארַאפ ןענעז ןַאילַאטַאב ןיא ןדנוא  ייכ

 :לעה ןוא ןילפיצמיד ןופ רעטסומ ַא סיורַא תמאכ ןזייוו ןטַאי עשידיי יד

 ?רעוו ןַא .גנוניימ עטסעכ ידו זחנוא ןנעװ ןעמ טָאה ןמייז עֶלַא ןופ .טייקשיד

 ,רימ ןזיײװרעד ןטקאפ עטערקנַאק ןוא ןטַאפ טימו רָאנ ,ןדסַאװעג ןוא רעמ

 .ןטסישאפ טפמעקאכ ןעמ יו

 ףמאק רעזדנוא .קיטקַארּפ ןוא גנורַאפרעד:ספמַאק רימ ןעלמַאז ָאד

 ;טלעוו ןיא םזיטימעסיטנַא ןוא םזישַאפ ןגעק ףמַאק טײדַאב עינַאּפש ןיא

 רעזדנוא עיניל;טנַארפ רעפשרע רעד ןופ טנייה ןקיש רימ .בַאטשסַאמ

 :ערּפ עײנ , רעד ןופ רענעיײל ןוא דניירפ עֶלַא סורג;:ספמַאק ןטסקיצרַאה

 !םירבח ןוא טננוי קעיר זינַאגרַא;רעטעכרַא ערעזדנוא ,"עס

 י!ןיינבכרוד ןלעװ רימ !סָאמערַאסַאּפ !דולַאס

 ןרענַאוצולומ עשודיו עּפורג ַא

 ןַאולַאטַאבײװעוַאמַאשט

 ףנַארפ:ַאקנַאלבָאסָאֿפ=עוװַאדרָאק

 ,רעלעב סקעלַא ןופ ךובנגָאט םענופ ןנוצסיוא עקינייא ןענעז טָא ןֹוא

 (.ד .ד בולק:טרַאּפס:רעשעברַא ןשידיי ןופ דילנטימ) טסיקסאי רעזירַאּפ ַא

 2ַאנ יד .ענַאלַאק רעשילױוּפ רעד ןיא טסילקיצַאטָאמ ַא עינַאּפש ןיא ןוא

 ןענופעג ךיז םָאה םיא טימ .1987 בײהנַא ןופ טריטַאד ןענעז ןציט

 ןוא ,סעצװעיַאּפַאשמ יד ךיוא ןביירש'ס ןכלעוו ןנעװ ,ןַאמלעפ עלהמלש

 ."קיא , ןוא יקסאי , ןֹופ עכעלטנגוי רעזירַאּפ ערעדנא

 :ַאמנַאק דעהפלַא ,ןָאולַאטַאב:װעואפַאשמ ןופ ריצוֿפַא;עוצַאמרָאפנוא רעד *

 עיונעג וד ןוא ןסעטילַאנַאוצַאנ 21 ןא טיג ,"ךובײװעוַאּפַאשט, ןופ רבחמ ,ץוװַָאר

 ,רענײיא רעדעי ןופ רעפמעק לָאצ
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 ןײז ייב טנכייצעגסיוא טנייה ךיז טָאה (ןלױוּפ ןופ) השמ .רַאונַאי 2,

 צ טײז ַא ןיא טעבנגעגוצ דיז ןבָאה רעדורב ןייז טימ רע .רעװעגנישַאמ

 יש עקרַאטש ַא טנפעעג ?גרעב ַא ןופ ןוא סנבָארגץוש עשיפסישַאפ יד

 .ןטסישַאפ רעקילדנעצ טעגרהעגסיוא ןוא יירעס

 ןעמ .ןדנוװשרַאפ קַאטַא ןקיטנייה ךָאנ זיא רעװַאלסַארַאי רעד ?וייפ

 (!!!) רעטעּפש העש ײװצ ַא טימ .עטיוט יד וצ טנכעררַאפ םיא טָאה

 :ענפימ ןֹוא "שילוּפ ףיוא,, קידנטלעש ,דלַאװעג ַא טימ ןעמוקעג רע זיא

 ."ןטסישַאפ ענעגנַאפעג ייווצ טכארב

 :ןטלאפ ?טָאמ ןגעװ ץַאזּפָא רעשימסירעשטקַארַאכ ַא זיא טָא ןוא

 :ַאּפ ןיא ןיא רעכלעװ ,בולק:רעטעברַא רעליוולעב ןופ רַאטערקעס ,גרעב

 =ירטקעלע ןא ךַאפ ןופ .ײרעצרַאװש, ןעמַאנג ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג ןיר

 .טסינָאפעלעפ ַא ןרָאװעג עינַאּפש ןיא רע זיא ,רעק

 ַא

 פ

 ןיא בוקק;רעטעברַא רעליוולעב ןופ "רעצרַאװש ,, רעד .נאי ןפ:8,

 רעד ףיוא ןסעזעגנ טכַאנ יד זיא רע .ןטסינַאפעלעט עֶלַא ןֹומ ןּפיל יד ףיוא

 ןבָאה סָאװ) ןרָאטַאקָאװָארּפ רַאּפ ַא .ןַאילַאטַאב זט28 ןופ עיניֿפ רעפשרע

 יד זַא ,דלאװעג א טכַאמעג ןבַאה (ףהָארּפטש עטנידרַאפ רעיײז ןעמוקַאכ

 בא ,ןפילשנא ןלָאז רימ זַא ןוא ןָא טמוק עירעלַאװַאק רענַאקָארַאמ

 סָאמ רעסיוועג א ןיב ייז זיא סע .ןטכעשסיוא עֶלַא זדנוא יז ןלעװ םשינ

 ;עג ןיא "רעצרַאװש , רעד .טקורעגקירוצ דיז ןבָאה ערעזדנוא .ןעגנולעג
 :רַאפ טשינ יז ןֹוא טעבחַא ןייז ייב סנבַארג;ץוש יד ןיא ןײלַא רענייא ןבילב

 :ַאװַאק רעשיטסישַאפ רעד ןופפ סעטיּפָאק יד טרעהעג טָאה רע ןעו ןזָאל

 טָאה  "רעצרַאװש , רעד ,ןעמוקעגקירוצ דלַאב ןענעז ערעזדנוא ...עירעל

 ."טייקדימ ןופ טשלחענ

 ?ןועוועג ייז ןענעז לפיוו ןוא ןענַאװ ןופ

 יד ןופ ?ײשנָא םעד ןגעװ ןבירשעג טציא ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד

 רעדלעפ:טכאלש  עשינַאּפש יד ףיוא ןפמַאק יד ןיא עקיליוויירפ עשידיי

 רעד רַאפ טייקנבעגעגרעביא רעיײז ןופ זײװַאב רעקידננייצרעביא ןַא זיא

 .םייקשידלעה רעײז ןופ ןוא עיטַארקָאמעד ןוא קילבוּפער רעד ןופ ךַאז

 :יוא ןענעז ןעגנובײרשַאב עלַא זַא ,טקרעמַאב ייברעד טָאה רענעײל רעד

 ןוא ןפמַאק ערעײז ןגעװ ןײלַא עקיליװיירפ יד ןביירש סָאד .עשיטנעט
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 80 ךָאנ ידכ ,םרָאפ עטסעב יד זיא סָאד זַא ,ןביילג רימ .ןעננובעלרעביא

 יד ןוא ןפמַאק יד ןופ רעפסָאמטַא יד ןבעלפיוא ןוא ןכענוצרעביא רָאי

 .רעפמיעק יד ןופ ןליפעג

 עיינ , רעזירַאּפ רעד ןופ ןעמַאטש ןצנעדנַאּפסערַאק לָאצ עטסערג יד

 ;קנַארפ ןיא ןעניוװ סָאװ .עקיליוויירפ  ןופ -- תודעמתיכג יד ןוא ??עטערּפ

 יד זַא ,גנוניימ עשלַאפ יד ןפורסיורַא רענעיײל עסיװעג ייב ןָאק סָאד .ךייר

 ;קנַארפ ןופ ךעלכעזטּפיוה ןעמוקעג ןענעז עינַאּפש ןיא רעפמעק עשידיי

 ןיא "עסערּפ עיינ , יד ,עקיטכיר ןייק ןעװעג טשינ טלָאװ גנוניימ ַאזַא .ךייר

 טָאה סָאװ ,גנוטייצ:גָאמ עשידיי עּפָארײא:ברעמ ןיא עקיצנייא יד ןעװעג

 קידנענײישרעד .קילכוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ ךאז רעד רַאֿפ טטמעקענ

 יד טימ טקַאטנָאק ןכעלגעטגנַאט ַא ןיא ןיימטש טנַאקעג יז טָאה זירַאּפ ןיא

 :?יטקא ןֹוא רעב ןעװעג ןענעז עקיליויירפ לָאצ עסיורג ַא .עקידנפמעק
 רעבירעד ןבָאה ײז .גנומייצ רערענַאיצולַאװער רעקיזָאד רעד ןֹופ ןטסיװ

 עריא טימ טליײטעג ךיז םורַא ױזַא ןוא ןצנעדנַאּפסערַאק ןבירשעג ריא וצ

 ןעופפיוא ןֹוא ןעגנובעלרעביא ערעײז טםיס םירבח ערעײז ןֹוא רענעייק

 .ןטנַארפ עשינַאּפש יד ףיוא

 עֶלַא ןופ עקיליוויירפ עשידיײ ןעמוקעג עינַאּפש ןייק ןענעז שיטקַאפ

 עשידיי ןענופעג ךיז ןבָאה סע ֹוװ ,רעדנעל עשינַאקירעמַא ןוא עשיעּפָאריײא

 רעד ןיא זַא ,טנַאקַאב ,לשמ?ל ,זיא ױזַא .עניטסעלַאּפ ןופ ךיוא ןוא ,םיכושי

 .עסיורג רַאג ַא ןעװעג ןדי לָאצ יד ןיא עדַאגירבלָאקניפ רענַאקירעמַא

 ילַארטנעצ ןפיוא טפמעקעג 1097 ראורכעפ ןיא זכַאה רענַאקירעמַא יד

 :רעד ןיא .עטעדנוװרַאפ ןוא עטיופ 290 ןרױלרַאפ ןבַאה ייז וװ ,טנָארפ

 ןופ טנַָארפ ןפיוא טפמעקעג 'ןלָאקניל , טָאה רַאורבעפ שדוח ןטנָאמ

 עד ָאטאהַאס יב -לעיצעפס טנכײצעגסיױא ךיז טַאה רע וװ ,אמאראכ

 :לָאס עטלושעגסיוא 1000 ןריולרַאפ ןטסישַאפ יד ןכַאה םמרָאד .אינוכאש

 ןוא עטױפ 12/ טַאהעג טָאה עדַאנירב:ןלַאקניל יד .ןריציפַא ןוא ןטַאד

 ןיא ןעמונעגלײטנַא דענַאקירעמַא יד ןבָאה לירּפַא טניז .עפעדנווורַאפ 200

 יד ןעמונרַאפ ײז ןבָאה ןטכַאלש ערעװש רָאנ .עטענורב ייב ןפמַאק יד

 אמאראדאווג ךייט םוצ טזַאלעג ריז יז ןבָאה ךָאנרעד ,אוועונאליוו טָאטש

 :ענֹּפַא ךיז ןבָאה ןטרַאד .סַאלינאמאוו ןופ ןטייקכיוה יד טריקַאטַא ןוא

 ןציּפש:נרַאב יד טצעזַאב טָאה אנוש רעד .ןשינעעשעג עשיגַארפ טליּפש

 יב .רענַאקירעמַא יד ןופ ןעייר יד ןיא טיוט ןוא גנוטכינרַאפ טיײזעג ןוא

 ;טשעג לָאמ 8 רענַאקירעמַא עשידלעה יד ןבָאה ןציה עכעלגערטרעדמוא

 =וֿפַאקניל, ןיא ןפמַאק עקיזַאד יד תעכ .אטיקסעמ גרַאב םעד טמער
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 רעבמעטּפעס --- טסוגיוא ןפַאנָאמ יד ןיא .ןרָאװעג טכאװשעגּפָא קרַאטש

 .עטישטלעב ,ָאטניק ייב ןפמַאק ערעװש יד ןיא ?ײטנָא "ןלָאקגיל , טמענ

 .ןבירשעג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו

 טימ טפמעקעג ןרענַאיצילימ עשידיי יד ןבָאה ןטכאלש עֶלַא יד ןיא
 2עז יז ןופ ךס ַא .םירבח ערעײז ערעדנַא עֶלַא יװ ,רוווארב רעבלעז רעד

 .רלעפ:ןרע ןפיוא ןלַאפעג ןענ

 ?עינַאּפש ןיא רעפמעק עשידיי לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג יװ

 רימ ןליװ ,עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא ןרעפטנע ןלעװ רימ רעדייא

 :אגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןיא רעפמעק לָאצ ענײמעגלַא יד ןבעגנָא

 ?יטםינומָאק רעשינַאקירעמא רעד .ענעדישרַאפ ןענעז ןעגנוניימ יד .סעד

 טנזיױט קיסיירד ףיוא לָאצ יד ּפָא טצַאש רעטסַאפ םַאיליװ רעופ רעש

 2ָאיצַאנרעטניא יד תעכב זַא ,טביירש יטינ רעופ רעשינעילַאטיא רעד .ןַאמ

 ןיא ןעװעג ייז ןענעז ,1988 ןיא עינַאּפש טזָאלרַאפ ןבָאה סעדַאנירב עכַאנ

 ןגעװ ןדער רעקירָאטסיה עשירַאגלוב .ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ ןופ ?לָאצ רעד

 יד ןֹופ "ילאקימא ,, םעד ןופ גנוניימ רעד םױֿפ ןוא ןַאמ טנזיוט קיצפומ
 2עֶנ ןטסידַאגירברעטניא לָאצ יד ןזיא עקיליוװיירפ ענעזעוועג עשיזיוצנַארפ

 טינ איסראג עסָאכ רעקירַאטסיה רעשינַאּפש רעד .טנזיוט קיסיירה ןעוו

 טפמעקשג עינַאּפש ןיא ןבָאה םיא שיוק .גנונעכערסיוא ענעגייא ןא ענייז

 90 םורַא לָאצ יד זַא ,ןביולג רימ .ןטסידַאגירברעטניא טנזיוט 950

 .עטסקיטכיר יד ןזיא טנזיומ

 יד ןיא טפמעקעג ןבָאה ןדיי ?פיװ ,ןצַאשוצּפָא רעוש רעײז זיא סע

 םלֲא טחירַאלקעד) דיז טָאה ?ײט ַא זיולב .סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא

 ןעמוק רעײז רַאפ ןענעז סָאװ ,יד רעלכעזטּפיױה ןעװעג ןענעז סָאד .ןדיי

 ןלױּפ ןיא ססעיצַאזינַאגַא עשידיי יד ןיא קיטעט ןעװעג עינַאּפש ןייק
 :םיטַאטס עלעיציפַא .עניטסעלַאּפ ןיא ןוא ךיירקנַארפ ,עיגלעב ,עינעמור

 ,ןזיוצנַארפ סלַא דנַאל:ננומַאטשּפָא רעייז םיול ןדיי יד ןענעכערַאפ סעקיט

 טכַאמענג ןבָאה רימ .װ .א .א רענַאקירעמַא ,ןכעשט ,ןקַאילַאּפ ,ןשטיול

 יד ןיא רעמענלײטנָא ךס א טימ טדערעג ,ןעגנונעכערסיוא ענעדישראפ

 ןעגנושרָאפ עלַא יד ןופ ךמס ןפיוא ןענעז רימ ןוא עינַאּפש ןיא ןפמַאק
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 סעדַאנירב עגַאנַאיצַאנרעטניא יד ןיא ןדיי לָאצ יד זַא ,גנוניימ רעד ייב

 .ןַאמ טגזיוט עכעלטע טביירגרער טָאה

 ?רעד ןרעלקרעד םיא ןָאק ןעמ .טנעצָארּפ רעסיורג ַא רעײז זיא סָאד

 8 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ סעצָארּפ;סגנוריזילַאקידאר רעד סָאװ ,טימ

 תומחלמ=טלעװ יײװצ יד ןשיװצ ןופ דָאירעּפ ןיא זיא רעדנעפ לָאצ רעסיורג

 רערעווש רעד ןופ טַאש?וזער ַא ןעוועג זיא סָאד .רעקראטש א רעײז ןעוועג

 :םקלָאפ עשידי יד רעכלעו ןיא ,ענַאפ רעשיטילַאּפ ןוא רעשימַָאנַאקע

 עּפָארײא;לַארשנעצ ןוא :חרזמ ןופ רעדנעפ יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןסַאמ

 ןעמוגעגמורַא טלמעד סָאה סָאװ ,עילַאװכ רעשיטימעסיטנא רעד ןופ ןוא

 .רעדנעק עשיעּפָארײא עלא םעמכ

 ןקיטפיג םעד רעקלעפ יד ןשיװצ טײרּפשראפ ןבָאה ןטימעסיטנַא יד

 ץגעטסיוקע עשיטיזַארַאּפ ַא ןריפ סָאװ ,רעצונסיוא ןענעז ןדיי זַא ,קנאדעג

 קיעפ טשיג ןֹוא םיגדחּפ ןעגעז יז זַא ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעּפרעק ןפיוא

 עדנַאנַאּפַארּפ עשיטסישַאפ עקיזָאד יד .טנַאה ןיא רעוװעג טימס ףמאק םוצ

 :רַאֿפ ,עטנוזעג א ןשטנעמ:םטעברַא עשידיי יד ייב ןפורעגסיורא טָאה

 עשידיי ןבָאה עינַאּפש ןופ רעדלעפ:טכאלש יד ףיוא .עיצקַאער עכעלדנעטש

 היֹוא ,גנוטלַאה רעיײז טימ יא ,לָאצ רעײז םימ יא ןזיװַאב ןפסישַאפיטנַא

 .םולש ןֹוא עיטארקַאמעד רַאפ ףמַאק ןיא קיעפ ןענעז יז תונברק עכלעוו

 ,רענקעז עשידיי סעדאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא עלַא ןיא ןעניפעג רימ

 :עקעט ,ןטגעדנעטניא ,ןרעּפאס ,םיריוטקַאד ,ןרַאסימַאקטילַאּפ . ,ןריציפַא

 ,ורַאפינַאס ,ןרעּפָאש ,,ןטסילקיצָאטָאמ ,רענעמ:סגנודניברַאפ ,,ןטסינַאפ

 יא רעפמעק עשידי יד ןפערט רימ ;ןעגנוטייצ:טנַארפ ןופ ןרָאשקַאדער

 :רַאװגלױק ייב ,עירעליטרַא ,עירעלַאװַאק ןיא ,ןעגנולײטּפָא:עירעטנאפניא

 .ןבַאטש יד ןיא ןוא עיצַאיװַא ןיא ,רעפ

 :װ/ רעפמעק עשידי יד ןנעװ טַאהעג ןבַאה סע סָאװ ,גגוניימ יד

 רעײז בײהנָא עמַאס ןופ ןעװעג ןיא ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ םירבח ערע

 .עטונ א

 רעשירעטילימ רעד ןופ ןפוטש עֶלַא ףיוא רעריפנָא עשירעטילימ יד

 טייקיטומ יד ןכָארטשעגרעטנוא טייחנגעפעג רעדעי ייב ןבָאה עיכרַארעיה

 ;ָאמ ךס א רימ ןלעװ רעשרעווביופ עקיזָאד יד .רעפמעק ןשידיי םעד ןופ

 :גיא ןיז טעװ טציא ןיוש רעבָא .ןעלטיּפַאק עקידרעמייוו יד ןיא ןפערטנָא

 2גיא יד ןֹופ רעריפנַא ענעדישראפ ןופ ןעגנוניימ יד ןבעג וצ טנַאסערעמ

 ,סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעמ
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 רעד ןּופ רַאסימָאק:טילַאּפ רעד טָאה ןפמַאק םישדח עטשרע יד רָאנ
 טבַאמעג קַאשטשוטַאמ װַאלסינַאטס עדַאגירבײקסװָארבמָאד רעשיליוּפ
 :רעפמעק עשידיי יד ןופ גנופמלאה רעד ןגעװ גנורעלקרעד עקידנגלָאפ

 2וא סנעמעלא רעיײז ןכיײירטשוצרעטנוא בוה ןיימ ראפ טלַאה דיא,
 רעטשרע רעד ןיא לָאמַא זדנוא טָאה ןעמ ןעװ .םזיַארעה ןכעלגײװעגרעק
 יד ןבָאה ,ןענַאלּפָארעַא ןופ טרידרַאבמָאב רעהפיוא ןָא העש 48 עיניק
 ;געפ עדעי טפמעקאב ןֹוא טומ סנעמעלַא ןטלַאהעגפיוא םירבח עשידיי

 עטצעל יד ןעװעג ןענעז םירבח ערעדנַא ןוא ןָאקלע .ןפערטוצּפָא ץנעד
 .ןעיצוצקירוצ ךיז

 ;לזניא) ןָאעל טכַאמעג טבילַאב זדנוא ןשיװצ ךיז טָאה סרעדנוזַאב
 ןרענַאיצילימ ערעזדנוא ןופ רערעל א ןעוועג זיא רעכלעוו ,(.ד .ד --- ןייטש

 ."ןבע5 ןלערוטלוק ןוא ןטַאװירּפ ןיא יװ ,טכיזניה רעשירעטילימ ןיא

 ןופ עדַאגירב:יקסװָארבמָאד רעד ןופ ןַאגרָא ,"קַאשטשװָארבמָאד , ןיא
 :תורוש עשיטסירעטקַארַאכ עקידנגלָאֿפ רימ ןענעייל ,1987 רעכבמעװָאנ

 עטשרע יד ןיא םיופ ןשידלעה א טימ ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,יד ןשיװצ;,

 {בענ ,םיוב ,ןַאקלע ,ןיימשלזניא ןופ ןעמענ יד רימ ןענעייל ,געט:טפמַאק

 .?סעקַאשטשװַארבמַָאד , ערעדנַא רעקילדנעצ

 ןיא רעטעבדַא עשידיי יד ןבָאה ךַאז רעטכערעג ַא רַאפ ףמַאק ןיא

 עקידנצנעלג רעטרעדנוה יד .טייקשידקעה ןופ רעדנווו ןזיװַאב עינַאּפש

 ,;טימעסיטנַא יד ןופ ןטנעמוגחַא יד זַא ,ןזיװַאב ןבָאה ,ןדיי --- ןטַאדקַאס

 רעגניפ ןופ ענעגיוזעגסיוא ןענעז ,ריפרעזעד ַא ןֹוא ןדחּפ ַא זיא דיי ַא זַא

 :ַאפ ןענעז רענלעז עטסטסיירד יד ןשיווצ ...ןגיק רעטרעּפמולעגמוא ןַא ןוא

 :אשטשװָארבמַאד , עטשרע יד ןענַאמרעד וצ ןייז גונעג טעו סע .ןדיי ןַאר

 ןענַאמרעד וצ ןייז גונעג טעװ סע .ןָאקלע ןוא ןייטשלזניא ןדיי יד :"םעק
 2ַאבקסװַארבמַָאד ןופ טנַאטוידַא םעד ,שפיװַאדיװַאד ןַאשיּפַאק םעד

 טשינ ןדנוװ ענייז ףיוא טקוקעג טשינ זיא רעכלעוו ,ןיימשניבור ןָאילַאט

 .ןָאילַאטַאב?סקַאפאקאפ ןיא ץַאלּפ ןייז ןופ ןטָארטענּפָא

 :ץקציס רעד ןופ םירבח עשידיי ענעלַאפעג יד ןענָאמרעד רימָאל
 ךיז סָאה רעכלעװ ,גרעבנזייא ןוא םייחנאמ רבח םעד :עינַאּפמַאק:שטיוװ
 ןענופעג ךיז ןבָאה סע וװ ,עיצַאטס:ןַאב ַא וצ טכיילשעגוצ ןײלַא רענייא
 ןגיוװעגרעביא ,ןטַאנארג טימ ייז קידנּפרַאװַאב ,טָאה רעכלעװו ,ןטסישַאפ

 "מייז רעזדנוא ףיוא גיז ןופ לָאשגָאװ יד טַאט ןייז טימ

170 



 ;םינימ:סגירק ןופ רעײטשרָאפ םעד ןופ גנוניימ יד זיא טָא ןוא

 ?ריאו?ק ,סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ רָאטקעּפסניא ןוא םוירעט

 :(ָאגנָאל) ַאללאג ישז

 :םױרַא ןבָאה ןענָאילַאטַאבײסדנַאל ערעײז ןיא עקיליוויירפ עשידיי יד,

 ?ַאנרעטניא ערעײז יװ ,םזיָארעה ןוא שפנ:תריסמ רעקיניײװ טשינ ןזיוועג

 .רעדירב עלַאנַאיצ

 ,ברַאטש ןילב טשינ ןעמ טנײמ ,םזיַארעה ןגעװ טדער ןעמ כיוא

 :יטולבטלַאק ןוא רעיודסיוא ךיוא טסייה גירק ןופ טייצ רעד ןיא םזיַארעה

 ,טלעק ,םירוסי עשיזיפ עֶלַא ןטלַאהסוא .ןטנעמָאמ ערעװש עֶּלַא ןיא טייק

 ןוא ,ןברַאטש יװ ,םזיָארעה רערעסעוג א גנוניימ ןיימ טיול ןיא ,טייקדימ

 קיפעששרעטניח ןזיװעגסױרַא טשינ דךיז ןדיי ןבָאה רעיודסיוא ןופ ןיז ןיא

 ."רעקלעפ ערעדנַא יבנפ

 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ רַאטימַאק:טילָאּפ ,יטעלָאקינ ָאירַאמ

 ןיא ףמַאק םישדח עטשרע יד ךָאנ .ה .ד ,1986 ףוס ןיא טַאה ,סעדַאגירב

 ;גנורעלקרעד עקידנגלַאפ *עסערּפ עײג ,, רעד רַאפ ןבעגעגרעביא ,עינַאּפש

 ,רעטעברא עשידי יד ןַא ,ןגָאז וצ ךייא בוח ןיימ רַאפ טלאה דיא,

 ןוא ןענָאילַאטַאב:דנַאל ערעײז ןיא ןרָאװעג טרעדילנעגנייא ןענעז סָאװ

 ַא ןיא ךיז ןעניפעג יז ֹוװ ,עשינַאקירעמַא ןוא עשיליופ יד ןיא ?עיצעּפס

 הא טסײג:ספמאק ,טומ רעיײז טימ םיוא דיז ןענעכייצ ,לָאצ רעסיורג

 עלַא זַא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא רעביא טיג .ןילּפיצסיד ןופ ליּפשיײב א ןענעז

 קיעפ טשינ ןענעז ןדיי זַא ,םינדחּפ ןענעז ןדיי זַא ,סנגיל עטכַארטענסױא

 .טימעסיטנַא ןוא ןטסישַאפ יד ןֹופ םילובלב עקיליווזייב ןענעז ןפמעק וצ

 קיעפ ןיא דרע רעד ןופ רעקלעפ עלַא טימ ךייקגוצ קלָאפ עשידיי סָאד

 ."טייקטיירג:תונברק זֹוא טייקשידלעה ףיוא

 2ננעלעג רעד ײב ,יטעלָאקינ רעבלעז רעד סָאה 1997 גנילירפ ןיא

 :אלקעד עכעלטפירש ערעדנא ןַא ןבענעג ,זירַאּפ ןיא ןלײװ ןייז ןופ טייה

 יא ןסַאמ עשידי יד ןופ גנוטייצ רעד רַאפ (שיזיוצנַארפ ןיא) עיצַאר

 :ןרעדנַא ןשיװצ טביירש רע .ךיירקנַארפ

 לפמאט יד יר ,101 ,עסערפ עונ

 !רבח רערעייט

 ק דנעטש ףיֹוא טעטכינרַאפ םירבח עשידיי יד ןופ גנוריפפיוא יד ,,..

 .ןדישרעשנוא:ןסַאר ןופ עדנענעפ עקיטפכערטרעדינ יד

 יפימ טפמעקעג םירבח עשידיי יד ןבַאה סנטסַאּפ:םפמַאק עּלַא ףיוא

 עשיריי םָאד .שײקיליװחעפּפָא רעטסכעה רעד ןיכ ,ףוס ןזיכ ןצרַאה זצנַאנ
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 טייהייררפ רַאפ ףמַאק ןיא ןיא ,רעקלעפ ערעדנַא עֶלַא יװ טקנוּפ ,קלָאפ

 .ןדייל ןוא שפנע;:תריסמ וצ קיעפ גנורעדירבראפ:ןשטנעמ ןוא

 ןסורג עכעלרעדורב עניימ ,רבח רערעײט ,ןָא טמענ
 ייטטלַאקינ :

 ;פיװירפ עשידיי יד ןֹופ גנוריפפיוא ןוא גנופלאה עלופשכַארּפ יד

 -עד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ,עינַאּפש ןופ רעדלעפ:טכַאלש יד ףיֹוא עק

 ערעדנַא ןוא ןטסירעלטיה יד ןופ עצעה רעשיטימעסיטנַא רעטפחַאשרַאפ

 ביפוצ ,הביס:טּפיוה יד ןעװעג זיא ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןֹופ ןטסישַאפ

 ןסָאלשַאב טָאה סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ גנוריפנָא יד רעכלעוו

 םעד ןעמוקַאב טָאה עכלעוו ,עינַאּפמָאק עשידיי ערעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ

 .ןיוטָאב ילתפנ ןלױּפ ןופ רעוט:רעטעברא ןשידיי ןשידלעה ןֹופ ןעמָאנ

 עדַאגירב:יײקסװָארבמָאד יד

 רעד ןופ םיוש ןיא ןענַאטשטנַא ןיא עינַאּפמָאק:ןיװטָאב עשידיי יד

 :אּפ ןֹופ ?ײשדנַאטשַאב ַא ןעוועג זיא יז ,עדַאגירב-יקסװָארכמָאד ,רעמ9

 דעד ןֹופ עטכישעג רעד וצ וצ ןטערט רימ רעדייא .ןַאילַאטַאב:סקָאפאק

 רעד םימ רענעײל םעד ןענעקַאב רעבירעד רימ ןליוװ ,עינַאּפמָאק:ןיװטָאב

 .עדַאנירבײקסװַארבמַאד רעד ןופ ןפמַאק ןוא רוטקורטס ,עטכישעג

 יד ןיא ,עינַאּפש ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעפמעק ןשידיי ןדעי רַאפ

 םנה .ןביירשראפ ךיז םייהנייא רעכלעװ ןיא ,ןענַאמשעג עגַארפ עטשרע

 ךיז ןבָאה ןלױּפ ןופ ןדיי זַא ,ןעגנוניישרעד עכלעזַא ןפָארטעג ןבָאה רימ

 ,ןסיײהנײיא עשינעילַאטיא וליפַא ןוא עשינַאקלַאב ,עשישטייד ןיא ןענופעג

 רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנַאנעג יז ןופ םייהרעמ עטסערג:טיײװ יד רעבָא זיא

 .עדַאגירבַײקסװַארבמַָאד

 לןעגנולקַאװ ןַא טירש ןקיזָאד םעד טכַאמעג רענייא רעדעי סָאה יצ

 :ָאיצַאנ יד ,םזיפימעסיטנַא ןופ ןטילעג טפמעד ןדיי ןבָאה ןליֹוּפ ןיא .ןייג

 ;םעק עשילוּפ יד ןענעז יצ .עקרַאטש ןעועג ןענעז ןעמזינַאנַאטנַא עלַאנ

 --- ?ֿפײטרואראפ ןשיטימעסיטנא ןדעי ןופ יירפ תמאב עינַאּפש ןיא רעפ
 סע סָאװ טטָא .רעקיליווירפ רעשידי רעד טגערפעג לָאמלײט ךיז טָאה

 רעד עקיליװירפ עשידיי עסיוועג ןופ דנַאטשוצ:המשנ םעד ןגעװ טביירש

 :קַאיצָאק קעינַאמ רענָאיצילימ
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 :ַאב עלַאנַאיצַאנרעטניא עטשרע יד ןרָאװעג טרימרָאפ ןענעז'ס ןעװ,
 םוצ ןרעהעג ֹוצ ןביילקסיוא טנַאקעג טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ןענָאילַאט
 ,העד רעד שימ ןגָאלשעג ךיז ךיא כָאה ,טפעפעג םיא סָאװ ,ןָאילַאטַאב
 .ןָאילַאטַאבקסװָארבמָאד םעד ןיא ןײרַא ךיא לָאז יצ

 יד ןענעז סע טגנערטשעגנַא יװ קידנסיװ ,טלקַאװעג ךיז בָאה ךיא
 .ןלוּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיײ ןוא רעשילוּפ רעד ןשיװצ ןעגנויצַאב
 ,קיטישּפ ןיא ןשינעעשעג יד ןורכז ןיא ןבילבעג רימ ןענעז טוג ץנַאג
 | .טעטש ערעדנַא ןוא קצעיװַאזַאמ:קסגנימ ןיא

 עקיגיזטסוװַאב ןעמוקעגנָא ןענעז ָאד זַא ,ןענַאטשראפ בָאה ךיא
 יא יצ ..ןטימעסיטנַא ןייק ןייז טשינ ןענעק אלימב ןוא ןטסישַאפיטנַא
 ןפרַאד לעװ ךיא עכלעװ םטימ 4ןקַאילָאּפ יד זא ,דעלגעמ רעבָא סָאד
 ?םעד ןופ ןייר ןצנַאגניא ןיוש ןענעז ,םענייאניא ןבעל

 .טסעפ ךײלג רימָאל ןוא יז וצ ןעמוקעג טרָאפ ןיב ךיא רעבָא
 געפ עטשרע יד ןיא ךײלנ טשױטנַא טשינ ךיז בָאה ךיא זַא ,ןלעטש
 ןענופעג ךיז ןוא םבעלעגנייא רעגנעל ךיז ןבָאה רימ ןעװ ,רעמ רָאנ ןֹוא
 ;ַאּפ עסיועג ךיוא ןבָאה גנַאפנָא ןיא זַא ,תמא ןיא סע .טגָארּפ ןפיוא
 ײז ןסײװ ףוס ?כ ףוס .ןדי זדנוא וצ יורטוצמוא ?סיב ַא טַאהעג ןקַאיל
 ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז יבַא ,ןָאטעג ץלַא ןלױּפ ןיא ןבָאה ןדיי זַא ,רָאד
 "א ָאד ןענעז ןדי :טרעלקעג עכנאמ ךיז ןבָאה ,ג .טסניד:רעטילימ
 ןופ ןעײרדסױרַא רעכיז ךיז ןלעװ ייז ,עיצַאגיבמָאק ַא ןכַאמ ןעמוקענ
 .טנָארפ ןפיֹוא ןיג

 ןםיוא ןעײגנ םירבה עשידיײ יד זַא ,ןעזרעד רעבָא ןבָאה ײז ןעוו
 יד יװ ,ןעזרעד ןבָאה ײז ןעו ,רָאנ טדער רעװ ןוא ןצנוק ןָא טגָארב
 ןיק טימ טשינ רעכיז ,טנָארפ ןפיוא םיוא ךיז ןעגעכײצ םירבה עשידיי
 עשידי יד וצ דשח רעד ןיא ,ןקַאילָאּפ יד יװ ,טייקשידלעה רערענעקק
 .קעװַא ןצנאגניא םירבח

 2צ ןענעז ריס טונ יװ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז ךעלנעממוא רָאג ןזיא'ס
 םימ לָאמטפָא ןוא טײקכעלרעדירב ַא רַאפ סָאװ םימ ,טבעלעגנעמַאז
 רעדַא שעדנוװרַאפ זיא רע ןעװ ,טפלעה ןטייװצ םעד רענייא שפג:תריסמ
 טרעק ןעמ ןעװ .דיי ַא -- קַאילַאּפ ַא ןוא קַאילָאּפ א -- דיי ַא .קגַארק
 םירא ךיז ןעמ טּפַאכ ,לָאטיּפש ןופ רעדָא טכַאלש ַא ןופ קירוצ םוא ךיז
 .קיצרַאה ךיז םשוק ןעמ ןוא

 ;פעװ ,טנַאװ יד ןדנוװשרַאפ ןיא עלעקעטש:ףושיכ א טימ יװ ױזַא
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 .ןלױּפ ןיא רעשיליוּפ רעד ןופ גנורעקפעפאב עשידיי יד ּפַא טליט עכ

 (...) .עכעלטסניק ַא ןיא טנַאװ יד יװ ,עקַאט רימ ןעעז ָאד ןוא

 ?קסװָארבמַאד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעװ ,ןקַאילַאּפ עֶלַא טשינ (---)

 סע סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער ןופ רעדילנטימ ןענעז ןָאילַאטַאב

 ,שוח ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןײק טַאהעג טשינ רעכיז רעירפ ןבָאה יד טָא

 ריז ײז ןבָאה ןדי טימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא ןעמוקעג ןענעז ײז ןעוו רַאנ

 ".עדנַאגַאּפָארּפ םוש ןָא טגייצרעביא ןײלַא

 עדײב רעכיז ןבָאה גנורעדירברַאפ:רעקלעפ רעקיזָאד רעד ןיא

 טימ ,ןבעלנעמַאזוצ ןכעלנעשנגָאט רעײז טימ .ןטסגידרַאפ עכיילג ןלייפ

 ?דניירפ א טדימשעגסיוא ייז ןבָאה ןדייפ ןוא ןפמַאק עמַאזנימעג ערעײז

 קיעפ טשינ רעמ ןיוש טלָאװ עדנַאגַאּפָארּפ עטסקיטפיג יד סָאװ ,טפַאש

 .ןרעטשעצ וצ ןעװעג

 2ג2וק ןעװעג לָאצ רעסיױרג ַא ןיא ןענעז וקסװַארבמַאד , ןיא

 :ָאיצֹולָאװער ןופ סעיצידַארט טַאהעג ךיז רעטניה ןבָאה סָאװ ,רעבערג

 טיבעגףליוק רעװָארבמָאד ןיא רעדָא ךיירקנַארפ:ןופצ ןיא ןפמַאק ערענ

 טימ ךיז ײז ןלײט ןעגנורַאפרעד עלענָאיסעפַארּפ ערעײז טימ .ןלױּפ ןיא

 ןעובסױא םירבח עשידי ערעײז ײז ןענרעל עינַאּפש ןיא ַאד .ןדיי יד

 עטסקרַאטש יד זַא ,"ךעלרעמיצ, עפיט עכלעזַא טימ ,ןעיישנארט עכלעזַא

 .ןכײרגרעד טשינ ײז ןלָאז ןעגנורידרַאבמָאב

 ,רענלעז עטנידעגסוא עלַא טעמכ ןענעז עכלעװ ,ןקַאילַאּפ יד

 ןיא ןטלַאה וצ ןֹוא ןענידַאב וצ ױזַא יװ ,םירבח עשידיי ערעײז ןענרעֿפ

 .רעװעג סָאד גנונעדהַא

 גָאט ןײז ןיא טבײרשַאב רעלעב סקעלַא רענָאיצילימ רעשידיי רעד

 עג ם"ײצ רעײרפ רעד ןיא טָאה רענַאיצילימ רעשיליוּפ א ױזַאיװ ,דֹוב

 ַא זַא ,טרעלקעגפיוא טָאה רע .רעפרַאװנלױק ןייז שצוּפעג ןוא טקיגײר

 ךױא ףרַאד רע רָאג ,"רעשרעו ןדעה  רַאנ טשינ ףרַאה "םיטקַאמ

 רע טָאה ,ןרירטסוליא וצ סָאד ידכ ןוא ."?רמז א ןעגניזסיוא;, ןענעק

 "םיסקַאמ; רעד טּפַאלק רעגניפ ןטימ קירד ןדעי יב יװ ,ןזיװעג םיא

 סעפָארטס יד טקַאט םוצ וצ טגניז רע סָאװ ,טײצ רעד ןיא ,רעלוגער

 :ןמיה ןלַאנָאיצַאנ ןשיליוּפ םענופ

 ַאלעגײיגז עינ ַאקס:לַאּפ עשט:שעי,

 ."ימעי:ישז ימ יק:וּפ

 יא ןוא סײלפ ַאזַא טימ טײז רעײז ןופ ןבָאה םירבח עשידיי יד

 ײז ןזַא ,קינכעש:המחלמ יד ןענרעלרעד וצ ןעמונעג ךיז טייקנבעגעגרעב
: 
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 !ןארַאטַאפ אי

1 

 .רעט214 ןופ טנַאדנעמָאק ,ןָאמוד קינװָאקלוּפ ןוא עדַאגורב רעלַאג

 :ָאוצאנרעטנוא רעט:11 ןופ טנַאדנעמָאק ,(סקנול ןופ) ןרעטשײרעבעלק לַארענעג





 ראס עמאס יד ףױא עטסעב יד טימ טכײלגעגסױא ?ענש ריז ןבָאה

 .ןפיבעג עטסנדיש

 ןופ געװ ןלופמור םעד טכַאמענכרוד ןבָאה עקיליווירפ עשידיי יד

 .ײקסװַארבמַאד

 ןא טפמטעקעג ןבָאה סָאװ ,רעגריב עשיליופ עּפורג עטשרע יד

 .ןרי 2 ןענופעג ךיז ןבָאה יז ןשיװצ .ןַאמ 9 ןופ ןענַאטשַאב זיא עינַאּפש

 ;רַאפ רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה יז .ןײטשּפע ףסוי ןוא םיוב ןָאע?

 ?עביא יד .םיֹוב ןָאעל ןלַאפעג שידלעה ןיא טרַאד .ןוריא ןופ גנוקידייפ

 הא ךיירקנַארפ ןייק ןגיוצעגקירוצ ריז ןוריא ןופ ןלַאפ ןכַאנ ןבָאה עקיר

 ןפָארטעג ײז ןבָאה טרָאד .עינַאלאטאק ןײק ןעגנַאגעגרעביא טרָאד ןופ

 ײז ןשיװצ ,86 ןעװעג ייֵז ןענעז ןעמאזוצ .עקיליוװיירפ עשיליֹוּפ ערעדנַא

 קעינעה ,ןַאקלע םײח ,ןײטשלזניא ןַאעק ,םיוכנשריק קעװעס :ןדיי יד

 ;גקױײטּפָא ערעדנוזַאב סלַא ןענעז 960 יד .בילטָאג ?אהשי ןוא לָאשדלָאג

 גאק דאטרעביל , ענַאלַאק רעד וצ ןרָאװעגנ טליישענוצ רעװעגנישַאמ ןֹופ

 ;כָאה װאלסָארַאי ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה גנולײטּפָא יד .?אנַאלַאט

 ריז טָאה עקיליװײרפ עשיליוּפ לַאצ יד יװ ,סַאמ רעד ןיא .יקסוָארב

 2אה א ןיא ןרָאװעג טלדנאװרַאפ גננלײטּפַא יד ןיא ,טרעסערגרַאפ

 :אנירב רעלַאנַאיצַאנרעטניא רע0218 רעד ןיא -- רעטעּפש ןוא ןַאילַאפ

 .יקסװָארבמָאד װַאלסָאראי -ג .א עד!

 ןשילופ ןטסוװאב ןופ ןעמָאנ רעד ןיא יקסװַאדבמַאד װַאלסַאראי

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיא יקסװַארכמַאד .טַאירטַאּפ ןוא רענַאיצולַאװער

 יא ?וש רעשירעטילימ רעד ןופ טנעדוטס סלַא .1898/ ןיא רימַאטישז

 גפנָא רעד ןופ טײקמאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ רע טָאה גרוברעמעּפ

 עגײז םילוע ןעגנֹונעפָאה עסיורג םיא ףיוא טםגײלעג טָאה עכלעװ ,גנור

 2לָאװער יד טימ ןדנוברַאפ רעֶבַא ךיז טָאה רע .ןטייקיעפ עשירעטילימ

 טָאטשטּפױה רעקיטימעד רעד ןופ ןזירק עשיסור ןוא עשיליוּפ ערענַאיצ

 ןא טליּפשעג ןוא ?ײטנָא ןויפקַא ןא ןעמונעג רע טָאה רעטעּפש ןוא

 1809 ןיא דנַאטשפיױא ןשילוט םעד ןטיײרגוצ םיב לָאר עקידנריפנָא

 .םישזער ןשירַאצ ןנעק
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 םיא רימ ןעניפעג ,ןלַאפעגכרוד זיא דנַאטשפיוא רעד יװ םעדכָאנ

 רעד ןופ לַארענעג סלַא טַאירַאטעלָארּפ רעזירַאּפ ןופ דנַאטשפיױא םעניא

 ןוא טומ ןכעלנײװעגרעסױא ןזיװעגסױרַא טָאה רע .ענומָאק רעזירַאּפ

 ערַאבליפ ןבעגעג טָאה ןוא עינעטַארטס רעשירעטשילימ ןופ ןשיגעטנעק

 ?ַאב לענש ךיז טָאה יקסװָארבמָאד .?אסרעװ ןופ ןרענַאיצקַאער יד ּפעלק

 טָאה עגומָאק רעזירַאּפ יד .רעטעברַא רעזירַאּפ יד יב טכאמעגנ טביל

 יקסװָארבמָאד ןוא ןלַארענעג עשיזיוצנַארפ ךס ןייק טגָאמרַאפ טשינ

 עקיגנַארטשרע ןא טליּפשעג ןבָאה יקסוועלבורװ לַארענעג ןטימ ןעמאזוצ

 .ענומָאק רעד ןיא לָאר

 טבײרש -- ןיקסװעלבורװ ןוא ןיקסװָארבמָאד ןופ קנעדנָא רעד,

 ָארּפ םענופ גנוגעװַאב רעטסערג רעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא -- ןינעל

 ."טרעדנוהרָאי ןט:19 ןופ טַאירַאטעל

 יי

 ,1801 יַאמ ןט:28 םעד ןלַאפעג שידלעה זיא יקסװָארבמָאד לַארענעג

 ןיפ ןַאמסידנַארא ןט518 ןיא ,אהיס יד ףיוא עדַאקירַאב א רעשניה

 .זירַאּפ

 יר ןגָארטעג טָאה לַארענעג ןשידלעה םעד טָא ןופ ןעמָאנ םעד

 .עדַאנירב עס,ם8

 !טָארטעגסױװַא זיא סָאװ ,ןקַאילַאּפ 86 ןופ עּפורג עטשרע יד ןיוש

 ףהא טָאה ,גנלײטּפָא עשילױּפ עקידנעטשבלעז ַא סלַא עינַאּפש ןיא

 לאו ןָאשַאנ יא ןָאשַאװ אז, :גנוזָאפ םעד ןבירשעגפיוא ןָאפ ריא

 גנוזָאק רעקיזָאד רעד .(םייהיירפ רעזדנוא ןוא רעיא רַאפ) ישטשָאנ

 ןבָאה יז, ,סעיצידארט:סמייהיירפ עשיליוּפ עטלַא יד טקירדעגסיוא טָאה

 :לֵא טביירש -- שטיוועקצימ איבנ ןלַאנַאיצַאנ רעייז ףיוא ןפודרַאפ דיז

 ;??עװ -- "ינַאּפשיה ז קינטַאטָאנ, ךֹוב ןייז ןיא שטיװַארָאטנאק דערפ

 :ע5 ןשילױוּפ םעד קידנפַאש ,ליּפשייב ןכעלרעה א ןבענענ יז טַאה רעכ

 ןשילוּפ ןתמא םעד, :ןבירשעג טָאה שטיוועקצימ ...עילַאטיא ןיא ןָאיג

 2קױּפ רעד ןופ ןָאפ רעד הוא טָאה רעכלעװ ,רעד סױרַא טזײװ טסייג

 רעזדנוא ןוא רעײא רַאפ, ןבירשענפיוא 1880 ןופ עיצוכַאװער רעש

 ןרַאפ טלעטשעגקעװַא רע טָאה "רעיא , טרָאװ סָאד ןוא "טשייהיירפ

 .יירעזדנוא,, טרָאװ
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 יד ןבָאה סעיצידַארט:טײהײרפ עלַאנָאיצַאג עטלא רָאנ טשינ רעבָא

 רעצרעה ערעײז ןיא םבעלעג ןבָאה םע .טכַארבעגטימ ריז טיִמ ןקַאילַאט

 רעשיקופ רעטשרע רעד ןופ סעיצידארט:ףמַאק עשירַאטעלַארּפ יד

 קידעבעל .טַאירַָאטעלַארּפ רעסיורג רעד -- ײטרַאּפ רעשיטסיסקרַאמ

 ןשיטילַאפמ ןופ ןעמרָאפ ענרעדַאמ יד תוחומ ערעײז ןיא ןעװעג ןענעז

 גנוריפגָא רעד רעטנוא ,תומחלמ:טלעװ עדיײב ןשיװצ ןלױּפ ןיא ףמַאק

 ןעגעז שירפ ןוא ײג רָאג .ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק רעשילױוּפ רעד ןומ

 :עיצַארגימיא ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,יד ןופ ןעגנוראפרעד יד ןעוועג

 ?צנֲא ןעגנוגנידַאב עשיפיצעפס יד ןיא ןזיװַאב ןבָאה ייז וװ ,רעדנעל

 ןעגױק ערעײז רַאפ ןפמַאק יד ןיא קיטקַארּפ ערענָאיצולַאװער ןעלמַאז

 ןופ ,ןעגײרַאפ עלעגָאיסעפַארּפ יד ןופ גנוריפנַא רעד רעטנוא טכער ןוא

 עויסערגַארּפ ערעדנַא ןֹופ סיוש ןיא רעדַא ןעײטרַאּפ עשיטסינומַאק

 רעד ןיא ןָאפ םעד ןבעגעג עקַאט ןבָאה ןטסינומָאק .סעיצַאזינַאגרָא

 ןוא ןרָאטאזיגַאגרַא ,רעריפנָא עטסעב יד ןעװעג ןעגעז ײז .עדַאנירג

 .ןפמַאק יד ןיא עטשרע יד --- ןשסידנַאנַאפַָארּפ

 ןשיזוצנַארמ ןופ ןעמאטש עכלעװ ,ןשטנעמוקַאד עלַאװיכרַא יד טיול

 גנוריפנָא רעד ךרוד ןרָאװעג טעכרַאעגסױא ןענעז ןוא סריג ןיא רענַאק

 עג עינַאפש ןײק ןקאילַאּפ ןענעז ,עּפֹורג רעשילױוּפ רעקיטרָאד רעד ןופ

 ,ךײרטסע ,עיקַאװַאלסַאכעשפ ,עינלעב ,ךײרקנַארפ ,ןלױוּפ ןופ ןעמוק

 ,עקירעמַא ןופ ןסַאטש עטקינײארַאפ ,דנַאלגנע ,דנַאלַאה ,דנַאלשטײד

 א ,טגָאזעג רעירפ ןיוש יװ ,ןוא ,עגיכ ,עיליזַארב ,עניטנעגרַא ,עדַאנַאק

 .אפֹוג עינַאּפש ןיא ןענופעג ךיז טָאה לָאצ עסיוועג

 283 ןיא יקסװָארבמַאד װַאלסַארַאי ןופ .ג .א עדַאגירב ע0:18 יד

 ןופ ,קסװַארבמָאד װַאלסָארַאי ןופ .ג .א :ןעגַאילַאטַאב 4 ןופ ןענַאטש

 :אב ןיא .סקַאפאלאפ ןוא ישַאקַאר סָאיטַאמ ןופ ,שטיוועקצימ םַאדַא

 ןופ עיגַאּפמַאק א ןעגנַאגעגנײרא ךַאג ןיא עדַאגירב רעד ןופ דנאטש

 ,סעגַאכָאק יגַאטנַא ןופ .ג .א עירעטַאב:רעצנַאפןגעק א ,רעװעג ןרעווש

 :ַאטמַאק:טרַאּפסנארט ,עינַאּפמַאקגננודניברַאפ ַא ,ןרעּפאס עינַאּפמַאק ַא

 2טָארַאו ןופ .ג .א עירעלַאװַאק ןַאטולּפ א ןוא עינַאּפמָאק:רַאטינַאס ,עינ

 רעד ןֹופ ?ײטדנַאטשַאב ַא ןעװעג ןיא עדַאנירב יד .יקסװָארבמַאד װַאל

 2רעיווש לַארעגעג ןשיליוּפ םענופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיזיוויד רעט98
 .יקסוועשט
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 ;רעסיוא יב טָאה יקסװָארבמַאד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןָאילַאטַאב רעד

 רעד ןגעק ןפמַאק יד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןעגנוגנידַאב ערעווש דעלנײװעג

 ײה ןטכאלש ענעסיברַאפ יד ןיא לעיצעּפס ,דירדַאמ ןופ גנולגנירמורַא

 .אקשוואחא ןוא ארעמוה ,לטעטשטשעפיסרעווינוא םייכ ,ָאּפמאק לעד אסאק

 :ַאפַאשט םעניא (ןָאילַאטַאב רעטעּפש) עינַאּפמָאק:שטיוועקצימ יד

 .לעורעמ ןוא עדנאהאהאכאפ ,אראשנַאמ ייכ טפמעקעג טָאה ןָאילַאטַאבװעי

 ײב טפמעקענ טָאה (ןָאילַאטַאב רעטעּפש) עינַאּפמָאק:ישָאקַאר יד

 ןוא (עיזולאדנא ןיא עצאהנאהג ןופ טנָארפ ןפיוא) סערטיפ ןוא ?ירשאמ

 .עװַאדרָאק ןופ טנַארפ ןפיוא איליקסעלאוו ייב

 טָאה ױזַא .סעדַאנירב ערעדנַא ןיא טפמעקעג ךיוא ןבָאה ןקַאילַאּפ

 (ןעדַאגירב ע0:11) ןָאילַאטַאבןַאמלעט םעניא עינַאּפמַאקיקסגירַאװ יד
 .סענארדאמלא יב טפמעקעג

 נכײצעגסיױא ןקַאילָאּפ יד ךיז ןבָאה טנָארפ רעמַארַאכ ןפיוא

 אטאראמ  ,אהנאנרָא .ייב  ןזיוצנַארפ ןוא רענעילַאטיא יד טימ ןעמַאזוצ
 .אינוכאפ עד

 ;ה יב טפמעקעג טָאה ישַאקַאר ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןָאילַאטַאב רעד

 ערעװש טַאהעג טָאה ןַאילַאטַאב:סקַאפאלאפ רעד ,עטענורב ןֹוא אקסע
 וװ ,עסָאגאראס ןופ טנָארפ ןפיוא אנעילאג עד רָאיאמאליוו ייב ןטסולראפ

 עקידנפמעק ערעדנַא עלַא יװ סיורָאפ רעמ ןעגנַאגעג ןענעז זוקַאילַאּפ יד
 .ןסייהנייא

 ןפמַאק:רעװּפָא ערעװש טריפעג טָאה ןָאילַאטַאב:שטיװעקצימ רעד
 .ָארבע לעד סעטנעופ יב

 :עגסיוא ךיז טָאה ערודאמארטסע ןיא אדאמעק ארעיס רעד ןיא

 ןוא קענַאכָאק ינָאטנא ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירעטַאב:קנַאטנגעק יד םנכײצ

 :םרֹוד עינַאּפמָאקןיװטַאב יד טָאה טרָאד .ןָאילַאטַאב:סקַאפאקאפ רעד

 .עבָארּפ:רעײפ עטשרע ריא טכַאמעג

 עקידשפנ:תריסמס ,עקיטולב יד תעכ ,עדירעל ןוא עפסַאק  ײב
 רעד ןיא ןַאנַארא ןופ םנַארפ ןפיוא גוצקיד םענופ טייצ רעד ןיא ןטכאלש

 םימ עדַאגירבַײקסװָארבמַאד עצנַאנ יד טָאה ,עינַאלַאטַאק וצ גנוטכיר

 ןש ײמרַא יד ןעװעטַאר ןפלַאהעג טייקשידלעה רעכעלנייװעגרעסיוא

 .סעקַאטַארטנַאק ןוא סעקַאטַא עכעלרעהפיואמוא ךרוד עינָאלַאטאק
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 ןופ ןענָאילַאטַאב עלַא רעדיװ ןבָאה ָארבע רעד ןופ טנָארפ ןפיוא

 םיב ײס ?ײטנָא;דרַאגנַאװַא ןא ןעמונעג עדַאנירבקסװַארבמָאד רעד

 :וֲָאֹּפ א טקעטשעגניא ךיז טָאה סע ןעװ ייס ,ַארכע יד ןײגרעבירַא

 .גירק:עיצ

 ;כרֹוד ןבָאה "סעקַאשטשװַָארבמָאד, יד סָאװ ,געװ רעכײררַאלנ רעד

 ןפורעגסיױרַא טָאה ,1998 רעבמעטּפעס זיב 1926 ילוי טניז טכַאמענ

 ןשידי ַא ןופ וירב א ןיא .רעפמעק עלַא ייב גנורעדנוװַאב עטסערג יד

 טסברַאה ןופ ריטַאד ,עדַאנירבײקסװַארבמָאד רעד ןופ ןקיליוויירפ

 :ןיַאז ןשישסירעטקַארַאכ ןקידננלַאֿפ רימ ןענעייל ,7

 ,ײקַאשטשװַארבמָאד , טרָאװ סָאד סיורא םגַאז ןעמ זַא ,זדנוא יב ,

 ."טלאהניא ןקילײה ,ןפיט א םעד ןיא ןעמ טליפ

 עה רעד ייב ךיוא רָאנ ,ןטַאדלָאס עטושּפ יד ייב זיולב טשינ רעבָא

 ךיז עדַאגירבַײקסװַָארבמָאד יד טָאה ,גנֹוריפנַא רעשירעטילימפ רערעכ

 רעד טָאה ערודאמארטסע ײב טכאלש רעד ךָאנ .ןעזנָא סיורג ןפַאשעג

 2קסװַארבמָאד רעד ןנעװ טדערעג גנורעדנוװַאב טימ רעטסיל ?ַארענעג

 .עדַאגירב

 2רַאמ רעדָא ןצנערעפנַאק עכעלטנפע ,ןטיײהנגעלעג ענעדישראפ ייב

 2טָאד יד זַא ,קנַאדעג םעד ןעננערבפױרַא רענדער יד ןגעלפ ,ןעגנולמַאז

 'ד .עטסעב יד טשינ ביֹוא ,עטסעב יד ןופ ענייא זיא עדַאנירב:יקסװַארב

 רַאפ "טוט ןופ ?ַאדעמ , םעד ןעמוקַאב טָאה עדַאגירבקסװָארבמַאד

 .ָארבע רעד ןופ טנַארפ ןפיוא ףמַאק ןשידפעה ריא

 ןפמעק יז זַא ,טגייצרעביא ןעװעג ןענעז "סעקַאשטשװָארבמָאד , יד

 רעד ןוא -- ךױא רָאנ ,עינַאּפש ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ןיולב טשינ

 ןקיפעג עקיזָאד יד רשפא טָאה ןטסעבמוצ .ןלױוּפ יירפ א רַאפ --- רקיע

 :ָאק ,יקסװעשטהעיװש רעטלאו לארענעג רעשיליוּפ רעד טקירדעגסיוא

 גםירגַאב ןײז ןיא טָאה רעכלעװ ,עיזיויד רעט:89 רעד ןופ טנַאדנעמ

 ,עדַאגירבַקסװַארבמַאד רעד ןופ גנודנירג רעד טניז גַאטרָאי ןט21 םוצ

 :ןבירשעג

 ?רע יד ןיא סָאד ,יקסװָארבמָאד ןופ ןעמָאנ ןפיוא עדַאגירב יד...

 עדַאנירב:טפמַאק עקיצנײא יד ,טלעװ רעד ןיא עטכישעג רעד ןיא עטש
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 :ער עכלעוו ,רעױּפ ןוא רעטעברַא ןשיליוּפ ןופ תוחוכ עשנפַאװַאב יד ןופ

 םענייש ,ןטלַא םעד ןעגנוגנעהטשנַא עקידשפנ:תריסמ עריא טימ טריזילַא

 :רענעפ עריא ףיוא ןבירשעגפיוא טָאה יז ןכלעוו ,גנוזַאל ןצלַאפש ןוא

 ."םייהיירט רשזדנוא ןוא רעיא רַאפ,
 0 (66066816 81016ע/626811/ --- 1982 עשרַאװ

 "ןיװמָאב , ,יסקָאפאלאּפ,

 סע ןכלעװ ןיא ,עדַאגירבַײקסװַארבמַאד רעד ןופ ןַאילַאטַאב רעד

 ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ,עינַאּפמָאק:ןיװשַאב יד ןענופעג ךיז טָאה

 .םקַאפאלאפ

 רעפמעק ןֹוא טָאירטַאּפ ןשינַאּפש ןופ ןעמַאנ רעד זיא סקַאפַאלַאמ

 עפכישעג רעד טימ ןדנובעג זןיא רעכלעו ,ננוײרּפַאב רעלַאנָאיצַאנ רַאפ

 .עינַאּפש ןוא ןלױוּפ ןופ

 ר'ז ןבָאה ,עינַאּפש ןלַאפַאב ןענעז תולייה עשינַאעלַאּפַאנ יד תעב

 :רָא ןעװעג ןענעז יז .ןקַאילַאּפ לָאצ עסיורג ַא ןענופעג ןעייר ערעייז ןיא

 ןכרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז עכלעװ ,ןענַאינעפ יד ןיא םריזינַאנ

 רעײז טימ .יקסװָארבמָאד קירנעה ,רעפמעק:טייהיירפ ןוא טָאירטַאּפ

 :ָאװער רעשיזיוצנארפ רעסיורג רעד ןופ יימרא רעד בלַאהרעניא ףמַאק

 :רעטָאפ רעייז ןופ גנויירפַאב רעד ֹוצ ןקריווטימ טכַאװעג יז ןבָאה עיצול

 טלײטעגרעדנַאנַאפ שרעדנוהרָאי ןט:18 ןופ ףוס ןרָאװעג זיא סָאװ ,דנַאל

 .ךײרטסע ןוא ןסײרּפ ,דנַאלסור :תוכולמ ערענָאיצקַאער יירד יד ןשיװצ

 דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב א טלעטשעג סָאה קלָאפ עשינַאּפש סָאד

 טָאה 1808 יאמ ןט:28 םעד .ײמרַא סנַאעלַאּפַאנ ןופ עיזַאװניא רעד

 :ארא ןופ ןַאטיּפַאק:לַארעגעג סלַא טמיטשַאב עסַאנאראס ןופ קלָאפ טַאד

 ;ענרעטנוא ,םקָאפאלאפ .(1847--1780) סקָאפאלאפ עסַאכ -- ןָאג

 טפמעקעג קירעפיײא ןבָאה סָאװ ,ןסַאפ עשינַאּפש עטיירב ןופ טציטש

 ןיפ ימרא עקיטכעמ יד ןגָאלשעג טָאה ,טײקיגנעהּפַאמוא רעיײז רַאפ

 .ןענַאעלַאּפַאנ

 ,ערַאנירבקסװָארבמָאד רעד ןופ רעפמעק:טייהיירפ עשילוּפ יד

 ערעײז ןכלעװ ןגעק ,קלָאפ עשינַאּפש עשידלעה סָאד ןרעַאב קידנליוו
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 ןופ גנֹוריפנָא רעד רעטנוא ןפמעק וצ ןעננווװצעגנ ןעוועג ןענעז סעדיײז

 ןיא ןָאלַאטַאב ןטעדנירגעג-ײג םעד 109/ יאמ ןיא ןבַאה ,ןַאעלַאּפַאנ

 ."סקַאפאלאפ ,, ןבעגעג ןעמַאנ ַא עדַאנירב רעײז

 129 טימ טָאה סקַאפאלאפ וװ ,ןָאנארא ןבלעז ןופ גרעב יד ףיוא

 םעד ןופ בלַאהרעניא ןבָאה ,עיזאווניא עדמערפ יד טפמעקַאב קירוצ רָאי

 יד טעדנירגעג רעפמעק עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןַאילַאטַאב:סקַאפאלאפ

 ספלידנַאװרַאֿפ םפרַאדעג רעטעּפש טָאה .עכלעװ ,עינַאּפמָאק עשידיי

 .ןָאלַאטַאב ַא ןיא ןרעוו

 :םַאר רעד ןיא ןַאילַאטַאב:סקַאפאלאפ ןופ עינַאּפמָאק ע0:2 יד

 :ַאיצולַאװער ןשידיי ןופ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה עדַאגירבײיקסװַארב

 .ןיװמַאב ילתפנ ,ןלױּפ ןופ דלעה ןרענ

 :רעפעברא רעמערַא ןַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיא ןיװמָאב יקתפנ

 ,םיוג טגעקרעד רע טָאה ןרָאי עטסנניי יד ןופ .גרעבמעל ןיא עילימַאפ

 םגרעל רע וװ ,לוש ןיא ןײג ןָא רע טבייה רָאי 7 וצ .שלעק ןוא רעגנוח

 ראי 10 וצ רע זוס רעטָאפ ןייז ןופ םיוס ןכָאנ .רָאי 8 יוװ רעמ טשינ
 סאו א סרעװ רע .ןעמַאמ רעד ןפלעהוצ ןוא ןענידרַאפ ןײלַא ןבייהנא

 .םיהא רע טננערב טסנידרַאפ סָאד ןוא רעפיוקרַאפ

 :ענ ןופ .טַאטשראװ:רעטסוש ַא ןיא ןפעברַא רע םיינ רָאי 16 וצ

 גנעװ תועידי ןוא ןפירגַאב םיא ֹוצ ןעייגרעד טַאטשראוו ןיא ןכערּפשי

 :ַאם:שילױוּפ ןגעװ ,עיצולָאװער:רעבַאפקַא רעד ןגעװ ,גירק:טלעוו ןטשרע
 .(1920) גירק ןשיטעיװ

 שכאװ סע ןוא ןײרַאפ ןלענַאיסעפַארּפ ןיא ךיז טביירשראפ רע

 רעטעּפש טָאה -- ןײרַאפ ןגעװ , .ןײזטסוװַאנןסַאלס רעד םיא ןיא ףיוא

 ,תובהלתה אאזַא טימ ןדער גנַאל רע םנעלפ -- רעטומ ןייז טליײצרעד

 דיפנטימ רעוויטקא ןא םרעװ רע ."ןעלקניפ שזא םיא ןנעלפ ןניוא יד זַא

 2רא עכעלמטרַאװשנַארַאֿפ טמוקַאב רע .טננוי רעשישסינומָאק רעד ןיא

 רעכעלנײװעגרעסױא ןא טימ סיוא קידנעפש טריפ רע עכלעוו ,ןפעב

 2ֿפמטאזראפ יד ךָאנ ןוא םעברַא רעד דָאנ ןשנװָא עלַא .טייקנבעגעגרעביא

 .ךיז טנרעפ ןוא סנעײל ,שכַאנ רעפיפ רעד ןיא טעּפש רע טציז ,ןעג

 רעד ןופ סקוװ ןגעק טצונעגסיוא ןטײצ עֶלַא ןיא טָאה עיזַאושזרוב יד
 .עיצאקַאװַארּפ ןופ ?טימ עכעלסעה סָאד גנונעװַאב רערענָאיצולָאװער



 רעװעג עכעלרעדיוש עמַאס סָאד ןעװעג עיצַאקָאװָארּפ יד ןיא ןלױּפ ןיא
 7ע:90 בײהנָא ןיא .גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןגעק ײצילָאּפ רעד ןופ
 .יקסוװַאנכעצ רָאטַאקָאװָארּפ רעד ןעוועג רעטסכעלרעפעג עמַאס רעד זיא ןרָאי
 :;עפ א טריפ רע וװ ,ןלױוּפ ןייק דנַאלסֹור ןופ ןעמוקעג 1018 ןיא ןיא רע
 :רעצ טננירד 1008 ןיא .גנונעװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןיא טייקיט
 ;יטסינומָאק רעד ןופ גנולײטּפָא רעשירעטילימ רעד ןיא ןײרַא יקסװָאנ
 יא יקסניגַאב ןריציפַא יד ,רעריפ יײװצ עריא טַארַאפ ןוא ײטרַאּפ רעש
 רעבָא ,טּפשמראפ שכירעג ןשילױּפ ןכרוד ןרעװ יז .שטיװעקרָאשטעיװ
 ;טיִכָאּפ עשיליוּפ רַאפ ןשיושוצסיוא יז רָאּפ טגייל דנַאברַאפנטַאר רעד
 רעשילוּפ א ײז טסישרעד ץענערג רעד ןופ טייוו טשינ .רעכערברַאפ עש
 ."טנאה רענענײא ףיוא , טנַאיצילַאּפ

 ;רַאֿפ עניז ,ףיוא טשינ ןרעה ןיקסװָאנכעצ ןופ סעיצַאקַאװָארּפ יד
 ;עברַא םענופ ןעייר יד ןיא ןרָאצ ןטקיטכערַאב ַא סױרַא ןפור סנכערב
 א טנערב רעטעברא ןקיניזפסוװַאב ןדעי ןופ ץרַאה ןיא .סַאלק?רעט
 לײטרוא:טױט ַא סױרַא טנָארט ײטרַאּפ יד .המקנ רעקילייה ןופ ?יפעג
 .רעפעראפ ןכעלסעה ןנעק

 ףיוא ןרעװ טריפענסיוא ?ײטרֹוא רעד ףרַאד 1929 ילֹוי ןפ:17 םעד
 ,רענביה :רעטעברַא עשיטסינומָאק ירד ךרוד עשרַאװ ןופ ןסַאג יד
 טשינ רעבָא ךיז טריר רָאטַאקָאװָארּפ רעד .יקסװָאקטור ןוא יקסוװעיגק
 דליו ַא ןָא ךיז טבייה עשרַאװ ןופ ןסַאנ יד היוא .דַאװ רעלעיצעּפס ַא ןַא
 םי'מ ךיִז ןקידײשרַאפ ייז .רעפמעק:רעפעברַא עלעבָאנ יירד יד ךָאנ געיעג
 אפ ןַאמ 20 ֹוװ ,טכַאלשסַאג עתמא ןא ךיז טקקיװטנא סע .רעועג
 .ןדנוװ ערעייז ןופ ןברַאטש ןטנַאיצילָאּפ יירד .טעדנוװרַאפ

 ןרעװ ,עטעדנוװרַאפ רעש ,יקסװָאקטור ןוא יקסוועינק ,רענביה
 .ןסָאשרעד ןֹוא טיוש םוצ טלײטרוארַאפ ןרעװ יז .טריטסערַא

 טימ טבערטשעג טָאה  עיזַאושזרוב ערענָאיצקַאער עשיליוּפ יד
 :עג טָאה יז .גנוגעװַאב:רעטעברא יד ןקיטשרעד וצ ןעגנוסיגרַאפ:טולב
 ןגָארטעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,יד ןקערשּפָא יז טעװ רָארעט טימ זא ,טניימ
 ןשינעעשעג יד רָאנ טָאה רעכלעוו ,ןיקסװָאנכעצ רעביא לייטרוא:טיוט ַא
 .ײצילַאּפ רעד ןיא גנַאר ןרעכעה ַא ןעמוקַאב

 ןטספיט ןטימ ןשינעעשעג עקיזָאד יד רעכיא טבעל ןיװמַאב ילתפנ

 םעד ןריפוצסיוא עיסימ יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ טסילשַאב רע .קיטײװ
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 ןיקסװָאנכעצ ןופ טיזיוו ַא תעב ,1929 ילוי ןיא .ײטרַאּפ רעד ןופ ?ייטרוא

 :ַָארּפ רעד ןופ לײטרוא םעד סיוא ןיװמָאב ילתפנ טריפ ,גרעבמעל ןיא

 טלַאפ יקסװַאנכעצ רעטעראפ רעכעלסעה רעד .טייקיטכערעג רעשירַאטעל

 .טסינומָאק ןשידיי ןקימַאלפ םענופ טנַאה רעקידנעמענ:המקנ רעד ןומ

 טאש ילרעלכ טימ .טקינײּפעג ךעלקערש טסערַא ןיא טרעװ יקתפנ

 .םירבח ענייז ןענעזס רעװ ,ןרעװ ריוװעג ײצילַאּפ יד ?יוװ ןעלטימ:שזַאט

 28 ןײז טריטסערַא וליפַא ײצילַאּפ יד טָאה ,ליצ ריא ןכיירגרעד וצ ידכ

 רעד ןיז טשינ לָאז'ס ךעלניײּפ יװ ,יקתפנ רעבָא .רעדורב םעד ןוא רעמ

 .םַאזניובמוא טכיילב ,טריטסערַא ןיא עמַאמ ןייז סָאװ ,טקַאט

 רע םגה ,טכירעג;דנַאטש ַא רַאפ טלעטשעג טרעװ ןיװטַאב ילתפנ

 טפשמראפ ןרעװ טשינ רע רַאט רעכלעזַא סלַא ןוא קירעירעדנימ זיא

 ,"טזײװרעד , ןוא "הצע,, ןא ןיוש ךיז טיִנ ײצילַאּפ עשיליוּפ יד .טיופ םוצ

 גָארּפ רעד רָאפ טמוק טסוניוא 1058 םעד .רָאי 20 טלַא ןיא ילתפנ זַא

 ;רעד ןיא הדומ ךיז ןיא רע יצ ,רָארוקַארּפ ןופ ענַארפ רעד ףיוא .סעצ

 ןײא טימ ןיװטָאב טרעפטנע ,יקסװַאנכעצ "רַאנַאיצקנופ ,, םעד ןדרַאמ

 / !ָאי -- ;טרַאװ

 ?ןָאטעג סע ריא טָאה סָאװרַאפ --
 אהעג .ענַײז לַאפעפ יװ ןעננילק טיײקליטש רענײמעגלַא ןַא ןיא

 2ַאֹב ןוא רענַאיצולָאװער ןקימַאלפ ַא ןופ רעטרעװ יד ,רעטרעװ עטרעמ

 :טסינומָאק ןקיניזטםווו

 א+

 ריא .טסינומָאק רעטנײצרעכיא ןַא ןיב ךיא ןזַא ,דלעמ ךיא ---

 יקםסװָאנכעצ .םימעט עשינַאלָאעדיא .כילוצ טריפעגסיוא דרַאמ םעד כָאה

 .טעגרהרעד םיא ךיא כַאה ראפרעד ןוא רַאטַאקָאװַארּפ ַא ןעװעג זיא

 .רעדניק יײװצ יד ןוא הנמלא רעד ףיוא סע ןיא ,תונמחר בָאה ךיא ביוא

 .רעטערַאפ ַא ןעװעג זיא רע לײװ ,טשינ תונמהר ןייק ךיא בָאה םיא ףיֹוא

 ןגעװ ךיא בָאה רעמ .טַָאפ ןימ ףיוא טשינ הפרח ןייק ךיא בָאה רַאפרעד

 .ןגָאז וצ סָאװ טשינ םעד

 רעבָא ,ןקירעירעדנימ// םעד טּפשמהַאֿפ טכירעג ערענַאיצקַאער סָאד

 !ןעגנעה ךרֹוד טיֹוט םוצ רענַאיצולַאװער ןפייר

 ,ןַאד וליפַא ,קיאור ךעלנײװעגרעקיױא ןטלַאהעג ךיז טָאה ןיװטָאב

 גָאפ ןבלעז םעד ןיא רע .רעטומ רעד טימ ןעזעג ךיז טָאה רע ןעוו
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 םעד טרעהענפיוא טשינ טָאה רע .הסיפת ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא

 .רעדיל ערענַאיצולַאװער ןעגניז וצ גָאט ןצנַאנ

 גנַאזעג סָאד ןבָאה ,ףיוה:הסיפת ןיא ןײרַא ןיא לשטעק סָאד ןעוו

 :םערַא עשיטילַאּפ רעטרעדנוה טּפַאכעגפיױא "לַאנַאיצַאגרעטניא,, ןֹופ

 .עטריט

 ףוא ןרָאװעג ןטיברַאפ הילת יד ןיא ןילת א ןופ לגנַאמ ןבילוצ

 :ץר םעד ןופ טקישעג ,רעכעלטננוי ַא טָאה עיצוקעזקע רעד רַאפ .ןסיש

 רעד .ןזֹור עטיור ברָאק ַא םיא טכַארבעג ,גרעבמעל ןרענַאיצולָאװ

 גענ רַאנ טָאה ןיװטַאכ ןֹוא ןרָאװעג טרישסערַא רעבַא זיא רעכעלטנגוי

 ."לַאנַאיצַאנרעטניא , םענופ גנַאזעג סָאד טרעה

 :עגפיוא ןַא טימ .ןגיוא יד ןדניברַאפ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע

 :לָאװער עלַאיצַאס יד ןבעל לָאז , :יירשעגסיוא ןטימ ןוא ּפָאק םענעביוה

 .ןלַאפעג שידלעה רעטעברַא רערענַאיצולַאװער רעשידיײ רעד זיא ,?!עיצ

 :ַאב ןפורעגסיױרַא טָאה ןיװטַאב ילתפנ ןופ גנופלַאה עשידלעה יד

 ןרָאװעג ןיא ןעמַאנ ןייז .סַאלק:רעטעכרַא ןופ ןעיר יד ןיא גנורעדנווװו

 ןוא ןטעָאּפ ךרֹוד ןרָאװעג ןעגנוזַאב ןיא טַאטנדלעה ןייז .לָאבמיס ַא

 סָאד ןיא דיק:סקלָאפ עטסרעלוּפַאּפ עמַאס סָאד .רעטכיד:סקלָאפ

 ' :עקידנגלַאפ

 רבק ןייד ןיא ,ןיװמטַאב ,ןיװטַאב

 דיל רעזדנוא ןעגניז סיוא רעה

 ,םעמיומעג ןיא רעּפרעק ןייד שפָאכ

 .טדיז ןוא טכַאק רע טסײג ןייד רָאנ

 ,ןפַאלקש עסיײװ יװ ןבעל וצ רעדייא

 -- לַאטיּפַאק ןופ ןייז וצ םקירדענ

 ,ןברַאטש רעסעב ,ןפמעק רעסעב

 .ךיילג ןדלעה יװ ןלַאפ רעסעב

 -- רעקנעה יד רַאפ טוט רערעװש א
 ,ןיז בוח רעזדנוא טעװ סָאד
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 ,ןקערש םטשיג לָאז רעקנעה ןייק רעמ

 !ןײז טשינ ןדנוא יב לָאז טיופ ןייק רעמ

 רכק ןייד ףיוא ,ןיװמָאב ,ןיװשָאב

 טנעמונַאמ ַא רימ ןלעװ ןלעטש

 :ןבירשעג ןייז םעװ םיא ףיוא ןוא

 .דלעה רעסיורג רעד ,ןיװּפָאב ,ןיװפַאב

 טקגעשעג 1987 ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,טנעמונַאמ רעטסנעש רעד

 ןפוא עינַאּפמָאק עשידײ יד ןעװעג זיא ,דלעה ןכעלסעגרַאפמוא םעד

 רלַאהרעניא עינַאּפש ןיא טפמעקעג טָאה סָאװ ,ןיװמַאב ילתפנ ןופ ןעמַאנ

 ,עימַארקַאמטעד רַאפ ,םזישַאפ ןגעק םסעדַאגנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד

 .קלָאפ ןשינַאּפש ןופ םייהיירפ רעד רַאפ

 נָא ךַָאנ ,108/ ףוס ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא עינַאּפמַאק:ןיװטָאב יד

 .םייחיירפ ןייז רַאפ קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק רָאי ןנלַאהרעד

 ןכעלנײװעגרעסױא ןַא ןזיװעגסױרַא טָאה קלָאפ עשינַאּפש סָאד

 יד ןבָאה טיײצ רעצרוק רעד ןופ ךשמ ןיא .ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא טומ

 טמשינ .ןרָאי ןופ גנוקיטעּפשראפ ַא ןגָאירעד שזומענ רעפמעק עשידלעה

 יד סָאװ ,םעד ץָארט ,ץנעוװרעטניא רעשירעכערבראפ רעד הוא טקוקעג

 :ַאב טלַאװ יז יװ רעקינײװ ?ָאס ליפ טנפַאװַאכ ןעוועג זיא קילבוּפער

 .ןטלַאהעגסױא עינַאּפש ןופ רעפמעק עקיטומ יד ןבָאה ,ןייז טפרַאד

 עשיטסישאפ יד ןופ ץנעורעטניא רענעפַא רעד ןופ קילבגַא ןיא

 ;עֶנ ןבָאה עכלעװ ,לַאנוטרַאּפ ןוא עילַאטיא ,דנַאלשטיײד ןופ ןעגנוריגער

 :רעטילימ ערעלוגער ןוא עיצינומַא ,רעװעג טםימ ןטרָאּפכנַארפ טקיש

 "עגעפורעג ױזַא רעד טָאה ,ןטנַאילעבער יד ןפלעה וצ ידכ ,ןעננולײטּפָא

 העגנוציז רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןטלַאהעגּפָא םעפימָאק רענַאדנַאל

 ;קסיד עקידנרעידננַאֿפ ךָאנ ןסולשַאב עװערַאּפ ןעמונעגנָא טָאה ןעמ

 ?ברעמ יד ןופ רעײטשרַאפ -- ןטַאמַאלּפיד עדגילב ןוא עביוט ןופ סעיס
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 םיא ךרוד ןוא ןָאקנַארפ ןקיטומרעד וצ ןעװעג ןיא ליצ סנעמעװ ,תוכולמ

 ריז טרעטנעענרעד ןעמ זַא ,קידנגרָאז טשינ ריז ,ןינילָאסומ ןוא ןרעלשיה

 .המחלמ:טלעװו רעטיײװצ ַא וצ םירש:ןזיר טימ םורא ױזַא
= 

 -גַאברַאפנטַאר רעד טָאה 109/ -- 1980 דַאירעּפ םענופ ךשמב

 ;גוננערטשנָא עכעלנייװעגרעסיוא ןופ זײרּפ ןרַאפ ןוא ןילַא רענייא םעמכ

 .עינַאּפש עטריזיריטרַאמ סָאד גראוונסע ןוא רעװעג טימ םגרַאזַאב ,ןעג

 :דלַאװעגנ ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןבָאה ןטַאריּפ עשיטסישַאפ יד

 ;למ עדמערפ ןגעק טשינ יאדװא ןוא רעגריב ענענייא יד ןגעק םישעמ

 :תןרטרעד ןוא טרידעּפרַאט ןרָאװעג ןענעז 1987 רעמוז ןוא גנילירפ .תוכ

 :מ,, ,"ששיװָאדימס,, ,"לָאמַאסמָאק , ןפיש:טכַארפ עשיטעיװָאס יד ןעק

 רעװעג ןוא ןיּפש טריפעג ןבָאה עכלעוו ,"ףלָאקרַאמ , ןוא "װעזַאירימ

 .עינַאּפש ןייק

 טסײג רעד ןסקָאװעג זיא טפאשלעזעג רעשינַאּפש רעד בלַאהרעניא

 2מָאק .ןטנעװרעטניא עשידנעלסיוא יד ןגעק ףמַאק ןיא טייהנייא ןופ

 עשיאיײטרַאּפמוא ןוא רענַאקילבוּפער ,ןשסיכרַאנַא ,ןטסילַאיצַאס ,ןטסינ

 :ַאב ןטימ ןעגנורדעגפרוד קידנעײז ,ןעײר יד ןסַאלשעגנעמַאזוצ ןבַאה

 םעד ןטלַאהסיױא יז ןלעװ ףמַאק ןיא טייקינייא ךרוד רָאנ זַא ,ןייזטסוװ

 ןיא  ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ סולפנייא רעד .אנוש ןופ קורד

 טעטיראדילַאס יד ןסקָאװעג זיא דנַאלסױא ןיא .ןסקָאװעג ךעלנייװענרעסיוא

 לַאנַאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד .קלַאפ ןשינַאּפש ןקידנפמעק ןטימ

 :םילאיצַאס:1ט:2 ןטימ ןעמַאזוצ ידכ ,ןעגנוגנערטשנַא עסיורג טכַאמעג טָאה

 :םעטיראדילָאס עמַאזנימעג ַא ןריזינַאגרָא וצ לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיט

 2רןּפער רעשינַאּפש רעד ןופ עדַאקַאלב יד ןכערבעצ וצ ליצ ןטימ עיצקַא

 ײז ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןעײטרַאּפ:רעשעברַא יד ןנעװַאב ןוא קיל

 ןוא עגיל:רעקלעפ יד ןקריװַאב וצ ןעגנוריגער ערעײז ןעגניווצפיוא ןלָאז

 .סילבוּפער רעשינַאּפש רעד ֹוצ גנויצַאב ריא ןופ גנורעדנע ןא ןכיירגרעד

 .טַאטלוזער ןקיטײנ םעד ןבעגעג טשינ רעבַא ןבָאה ןעגנוגנערטשנַא יד

 גינעג ַא ןיא ןענופעג גנוריגער עשינַאּפש יד ךיז טָאה 1997 ףוס

 -- רעטנעצ ןלעירטסודניא ןסיורג םענופ ןלַאפ ןכַאנ .ענַאלפ רערעווש

 דענימעגלא ןַא ףיוא סעינרעבוג יד ןופ טעטשטּפיוה 94 ןבָאה ,ָאאבליב

 יטבער עשיטסיקנַארפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיִז 80 ןופ לָאצ
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 םרילוטיּפַאק טשינ טײװ ךָאנ קילבוּפער יד טָאה ןגעווטסעדנופ .ןטנַאיל

 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןענעז טיײז ריא ייב .רעדנוװ ןזײװ דָאנ םעװ ןוא

 :עה ןופ ףיול ןיא .רָאטקאפ רעקיטכיװ א ןעװעג ץְלַא ךָאנ סעדַאגירכ

 !בָאה יײמהא רעשינַאקילבוּפער רעה בלַאהרעניא ןפמַאק רָאי ַא רעכ

 2ָאןפיס ערעװש רעײז טעװעטַארעג לַאמ ןײא טשינ טומ רעײז טימ ײז

 רעכמעצעד טגיז .לָאר עקיטכיװ א ןליּפש רעטיײוװ ךיוא ןלעװ ייֵז .סעיצ

 והא עשידי עקידנעטשבלעז א טפמעקענ יז טימ ןעמַאזוצ טָאה 7

 .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב יד --- םייה

 עינַאּפמַאק-ןיװמַאב רעד ןופ גנודנידנ יד

 יד ןסקָאװעג ןיא'ס ןעװ ,גירק ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש

 2עג ןיא ,עינַאּפש ןֹופ רעדלעפ:טכַאלש יד ףיוא עקיליװירפ עשידיי לָאצ
 ;םעק ךס א .טיײהניא עשידיי ַא ןפַאש ןגעװ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןריוב

 עקידנעטשבלעז ססלַא ןטערטסױרַא ןלָאז ןדי ןא ,טלַאװעג ןבָאה רעפ

 תלַאנַאיצַאנ ערעדנַא ןופ רעפמעק יד יװ ױזַא טקנוּפ ,עּפורג עלַאנַאיצַאנ

 ;ױטגֲא םעד ןריטנעזערּפער טלַָאזעג טָאה טייהנייא עקיזָאד יד ;ןטעמ

 :ַאּפש ןופ םייהיירפ רעד רַאפ ,םזישַאפ ןגעק ףמַאק ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ

 .קלָאפ ןשיג

 :"עטניא יד ןופ רַאטקעּפסניא;(ָאגנַאל) ָאללאג ישזדיאול סָאװ ָא

 :טליצרעד ,סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנ

 רימ ֹוצ ןעמוקעג ןיא סָאװ ,רבח ןשידי םעד ריז ןָאמרעד ריא,

 ןטסישַאפ יד .גנלײטּפַא עשידי א ןפַאש וצ גאלשרָאפ םעד טימ

 ןלעװ רימ -- טגָאזעג רימ ֹוצ רע טָאה -- םינדחּפ ןעגעז רימ זַא ,ןהנעט

 ןות טלַארטשעג טָאה רע ."םינדחּפ ןײק טשינ ןענעז רימ זַא ,ןויײװ ייֵז

 22געק טשינ ךיז ןלעװ רימ זַא ,טרעכיזרַאפ םיא בָאה ךיא ןעוו ,דיירמ

 .פייהנייא ַאזַא ןופ גנופַאש רעד ןלעטש

 רע טָאה ,ןטײקירעװש עכעלנײװעגרעסיוא ףיוא ךיז קידנסױטשנַא

 לענג ךָאנרעד ץרוק ןיא רבח רעבלעז רעד .ןַאלּפ ןייז ןופ טרינגיזער ןַאד

 ילַאער לָאז םיורט ןייז זַא ,טרַאװרעד טשינ ךיז ןוא דירדַאמ ייב ןלַאפ

 .(1988 ץרעמ 19 -- ?עסערּפ עיינ,) ."ןרעו טהיז

 טוג ןעװעג סעיצַאזינַאנרָא:רעטעברַא רעזירַאּפ יד ןיא זיא רבח רעד

 .(ץייװ הירא ןעמָאנ רעתמא) ימוכאנ טרעבלַא ןעוועג זיא סָאד .טנַאקַאב
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 טרָאװרַאפ ןייז ןיא םעד ןגעװ לָאמ טײװצ א טנַאמרעד ָאללאג ישזדיאוק

 ."עינַאּפש ןיא רעפמעק עשידיי , םעדעמ אניג ןֹופ ךוב ןשינַאּפש םֹוצ

 ןפרָאװעג םָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעװעג ָאזלא ןיא ץייו טרעבלַא

 רעבמעטּפעס שדֹוח ןיא רךָאנ ט"ײהניא רעשידי ַא ןגעװ קנַאדעג םעד

 ימָאק רעשידי רעד ךרוד ןרָאװעג טגָארטפואַאב םעד וצ זיא רע .06

 רע דיקגטימ םנעמעװ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ .ק .צ םייב עיס

 ןַא ןעװעג ןיא טרעבלַא .עינַאּפש ןייק ןרָאפּפַא ןייז רַאפ ,ןזעוװעג ןזיא

 א .רעופ רעכעלטפאשלעזעג רעשימַאניד ,רעשיגרענע ךעלניײװעגרעסיױא

 2מסינומָאק רעשיזיוצנַארפ רעד יב עיסימָאק רעשידיי רעד ןופ דיקגטימ

 גנורַאפרעד יד עינַאּפש ןייק טכַארבעגטימ ךיז םימ רע טָאה ,ײטרַאּפ רעש

 ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי יד עכלעוו ,טיײקיפעש:ןסַאמ רעטיירב רעד ןופ

 םעד ןבָאה ןטרעבלַא טימ ןעמאזוצ .ךיירקנַארפ ןיא ט?קיוװפנא טלמער

 2גא ןרענָאיצילימ יד טעברַאעגסיוא טייהניא רעשידיי ַא ןופ טקעיָארּפ

 .ןלוּפ ןופ םיובנעשרא ןוא ךיירטסע ןופ טיורק

 ?רעװש עכעלנײװעגרעסױא ףיוא ןסױטשעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה ײז

 ןופ ןעמוקעג ןעגעז סָאװ ,רעפמעק עשידיי עלַא ןעמענפיונוצ .זטייק

 רעלגעס טשינ ןיא ,טיהנײא ןיײא ןדליב וצ ידכ ,רעדנעל ענעדישראפ

 .ןכַארּפש ענעדישראפ ףיוא טדערעג ןבָאה ײז ?ײװ ,םעד בילוצ ןעוועג

 ערעדנַא ןפורעגסױרַא טלָאװ סָאד -- עקידנדער:שידײ יד ןיולב ןעמענ

 טייחרעמ יד .ןריציפָא עקידנדער:שידי טלעפעג ןבָאה סע .ןטייקירעװש

 ?רעטילימ ןײק טכַאמעגכרוד טאהעג טשינ טָאה רענלעז עקידנדער:שידיי

 ;עגסױרַא טלָאװ סָאד ,גנורַאפרעד:ספמַאק ןײיק טַאהעג טשינ ןוא טסניד

 2עג ןוא רעטקַארַאכ םענעדישראפ ןופ ןעגנוקריוסיוא עוויטַאגעג ןפור

 .ןגלָאפ עלַאטַאפ וצ ןריפרעד טנַאק

 ןיא ןלַאפעג ,1087 רַאונאי ןיא ,ץייו טרעבלַא זיא םייצנשיװצ ןיא

 :ָארַאמ ןֹופ ףירגנָא ןא תעב ,דירדַאמ ןופ טנַארפ ןפיוא ,אטסעוא עקראפ

 רַאפ טשינ ןיא טיײהנײא רעשידיי ַא ןופ קנַאדעג רעד רעבָא .רענַאק

 רעדיװ ךיא בַאה -- םעדעמ אניג טלייצרעד -- 1987 ילוי ןיא,, .ןדנוווש

 ַא יב טײהנײא:ספמַאק עשידיי ַא ןפַאש ןופ קנַאדעג םעד ןפָארטעגנָא

 2וּפ:שיגלעב ןטריסנַאװַא סָאװ רָאנ םעד יב יײז ןשיװצ .םירבח עּפורג

 ."קרַאטש סקַאמ ,דיי ןשיל

 עד קרַאטש טָאה -- ןָאילַאטַאבןַאמלעט ןיא ,זדנוא יב,

 רעשידיי א ןגעו ןעמולח ןוא ןדער סָאװ ,םירבח ןַארַאפ ןענעז --- טרעלק

 ,ןשטנעמ טיירגעגוצ םזַאיזוטנע ןרעדנוזַאב א טימ ןטלָאװ יז .םייהנייא

 וג
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 9 -- "עסערּפ עיינ,) ."טייהנייא אזַא טפאש ןעמ ןעװ ,ךיז טריזיוויטקא

 .(1088 רַאונַאי

 ןיא סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןיא ,ןדיי:פשינ ןשיװצ ךיוא

 2אנלוב רעטלַא ןא .טייהנייא רעשידי ַא ןגעװ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ףייר

 :ַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןֹופ ןַאטיּפַאק ַא ,רענָאיצולָאװער רעשיר

 ,םיהניא עשידיי א ןפַאש וצ טגיײלעגרַאפ 1997 רעמוז ןיא טָאה ,סעד

 -עד .רעפמעק עשידיי יד ןֹופ םישעמ עשידלעה יד ףיוא קידנציטש ךיז

 ןטימ טריטוקסיר טסנרע עגַארפ עקיזָאד יד טָאה ןַאשיּפַאק רעשירַאגלוב

 ןעמונרַאפ טלמעד ןיוש טָאה רעכלעוו ,םיובנשריק קעוועס ןַאטיּפַאק ןשידיי

 .סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ עזַאב רעד ןיא טרָא בושח א

 '+ .תוחומ יד ןיא ןעגנורדעגנירא רעמ ץלַא ןיא קנַאדעג רעד

 :ַאנרעטניא יד ןופ ןערדַאק עשיטילַאּפ ןוא עשירעטיליס עקידנריפנָא

 עשידי יד גגנונעקרענַא ןקירדסיוא טלָאװעג ןבָאה סעדַאגירב עגַאנָאיצ

 רעשירעטילימ רענעגײא ןא טימ ייֵז קידנעקנעשַאב ,ןריציפָא ןוא רענלעז

 עלעיציפַא יד סלַא שידי טימ ,ןערדַאק עקידנדער:שידי טימ ,טייהנייא

 .טייחנייא רעד ןופ ךַארּפש

 א ןיא ןעװעג ןיא ןירַאּפ ןופ גנוגעװַאב עשידיי עװיסערגָארּפ יד

 רעד ןיא .עינַאּפש ןיא רעפמעק עשידיי יד טימ גנודניברַאפ רעקידנעטש

 2נָא יד טָאה ,ןעגנורַאפרעד:ףמַאק רָאי א ךָאנ ,1987 ןופ טפלעה רעמייווצ

 :םוא םעד טכַאמעג ךײרקנַארפ ןיא ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ גנוריפ

 ןשינאּפש ןופ ןפמַאק יד ןיא עקיליוװיירפ עשידיי ןופ לײטנָא רעד זַא ,ריפ

 ןפענַאיצאזינַארַא ןַא ןעמוקַאב ןזוומ ןטַאט:ןדלעה ערעײז ןוא קלָאפ

 ,עינַאּפמָאק רעשידײ רעקידנעטשבלעז ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא קורדסיוא

 :אב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ וויטקעּפסרעּפ רעד ןיא טלָאװ עכלעוו

 :יפנֲא ןֹוא רעדנירג יד ןופ טרָא:ףערט סָאד ןעװעג ןיא זירַאּפ .ןָאילַאמ

 1997 טסוגיוא -- ילוי םורַא .סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ רער

 ןיא ןעמזינַאנרַא עקידנכערּפשטנא ןשיװצ ןכערּפשענ ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 .סרעטנעענרעד ךיז טָאה עעדיא רעד ןופ גנוריזילַאער יד .זירַאּפ

 גנוגעװַאב עויסערגַארּפ רעזירַאּפ יד טָאה 199/ טסברַאה בײהנָא

 ,יקסנימַאק קַאשז ,רעריפ עריא ןֹופ םענײא עטעסאבלא ןיײיק טקישעג

 :רעטניא יד ןֹופ בַאטש:לַארענעג ןטימ טקידנעטשראפ ךיז טָאה רעכלעוו

 .רעריפנָא עשירעטילימ עשידיי יד טימ ךיוא ןוא סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנ

 ,;לױּפ ןופ (ןענַאב:אוד) ַאוד ןושרג ןוא ןירַאּפ ןופ יקסנימַאק קַאשז

 שכוזַאב ןבָאה ,עטעסאבלא ןיא עזַאב רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו

 10ט



 ןוא ןּפורג עשידי ערעטקאּפמָאק טפמעקעג ןבָאה סע וװ ,ןטקנוּפ ייר א

 ןופ עגַארפ יד קידנלעטשקעװַא ,ןעננולמַאזראפ םריפעגכרוד ייז ןשיװצ

 ?ינעב לָאטיּפש ןיא ,עטעסאבלא ,סארעגיפ ןיא .עינַאּפמָאק רעשידיי א

 יד ןפורעגסױרַא העידי עקיזַאד יד טָאה ,רעטרע ערעדנַא ןוא םיסאק

 -עד ןופ רעריפנָא עשיליופ יד .רעפמעק עשידיי יד ייב דיירפ עטסערג

 2ןילַאער רעד ןפלעהוצ ידכ ,ןָאפעג ץלַא ןבָאה עדַאגירבײקסװַָארממַאד
 .עעדיא רעד ןֹופ גנור

 רעד .ןסָאלשַאב ןעװעג ןיוש ןינע רעד ןיא רעבמעװָאנ בײהנָא ןיא

 2ע/1 סטײצ רעגעי ןיא טָאה רעכלעװ ,קערוש קעלַא ןַאטיּפַאק רעשידיי

 :טרעלקרעד טָאה ,זירַאּפ ןיא םליײו

 ,סירוצ טָאנַאמ א טימס עינַאּפש ןופ ןרָאפענקעװַא ןיב ךיא ןעװ

 :ַאנַאיצַאנרעטניא יד ןיא סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טַאהעג ןיוש ןעמ טָאה

 2נע ןֹוא דיײרפ ַארַאפ סָאװ ,ןבענוצוצ קירעביא זיא סע .סעדַאגירב על

 ."ןרענַאיצילימ עשידיי יד ייב ןפורעגסױורַא טָאה העידי יד םזַאיזומ

 ןוש טָאה עינַאּפמָאק רעשידײ רעד ןֹופ גנויטשטנא רעד ברע

 יז זַא ,ןריפסיוא עבַאנפױא ריא םעװ יז זַא ,טלפײװצעג טשינ רענייק

 טָאה קיפיידייוװצמוא ןוא רַאלק .ךייה רעקירעהעג רעד ףיוא ןייטש םעוו

 יד רע0249 רעד ןֹופ רַאסימָאק רעשיטילָאּפ רעד טקירדעגסיוא סָאד

 :קישטּפַאטס ,עיזיוו

 רעד טימ ןטּפױהַאב ןָאק ,רענלעז עשידיײ יד טוג ןעק סָאװ ,ריא;

 ,ןגָאלש ֹוצ סָאװ רַאפ ךיז ןבָאה ײז ןעװ ,טלמעד זַא ,םייקרעכיז רעלופ

 :ער עסיורג ַאזַא טָאה ךָאנ רעװ ןוא .רעפמעק עטסעב יד ןופ ײז ןענעז

 ".ןדיײ יד יװ ,םזישַאפ םעד טימ ןרילוגער וצ גנונעכ

 טײהניא רעשידיײ רעד ןופ ןײטשטנא סָאד זיא ,ןעז וצ זיא'ס יװ

 עננַאל ןופ טַאטלוזער א רָאנ ,שינעעשעג עשינַאטנַאּפס ןייק ןעוװעג טשינ

 ,רעדלעפ:טכַאלש עלַא ףיוא ןדיי יד ןופ ?ײטגָא ןופ ןוא ןעגנוגנערטשנַא

 ;ערג ןוא טייקשידלעה ,ןילּפיצסיד ןזיװעגסױרַא םומעמוא ןבַאה יז וו

 ןטקָאװעג ןיא טיהניא רעשידיי ַא ןופ עעדיא יד .שפנ:תריסמ ןזָאלצענ

 2םילג רָאנ ,ןריציפָא ןוא רענלעז עשידיי ייב רָאנ טשינ ןרָאװעג ףיירד ןוא

 :לתמאק רעײז טצאשענּפָא ךיוה ןבָאה עכלעװ ,ןדיינפשינ ייב קיטיײצ
 .מיײל:רעטילימ ןוא ןטסישַאפישנא סָלַא תולעמ עקיטרעװכיוה ןוא טסול
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 ׁש

 ?טָאװרָאנ ןיא ןוז יד ןעװ ,טכַאנרַאפ 192/ רעבמעצעד ןט:12 םעד

 בַאמש ןופ רעײטשרָאפ יד ךיז ןבָאה ,גרעב יד רעטניה ןדנוװשרַאפ

 ןסיװעג א ֹוצ טזָאלעג ןגעװ עמורק ,עלַאמש ךרוד עזַאב רעד ןופ ןוא

 .יישנַארמ

 ןכלעוװ ןיא ,טרַא ןכלעװ ףיוא ,ןטַארַאב ךיז יז ןבַאה רעירפ גנַאק

 2תעג ךיז ןכָאה ײז ןעװ רעבַא ןרעװ טכַאמעג לָאז סָאד ײשנַארפ

 2צ ךיז טטוק ןעמ ןַא ,טסוװעג עלַא ןיוש ןבָאה רעלנעטש יד ףיוא ןענ

 ןעגפעג ךיז טָאה רעכלעװ ,םיובלע המקש ןופ ײשנַארט םעד ןיא ףיוג

 ?גרַאב ןקיזָאד ןפיוא .טנַארפ רענַאנארא ןפיוא גרַאב ןטסכעה ןפיוא

 יצ ןענעז עכלעװ ,רעפהאװגלוק עטסרעװש יד ןענַאטשעג ןענעז ץיּפש

 :אה יד ןרעפשנעוצּפַא רעדָא ןפײרגוצנָא טיירג ןעװעג םונימ רעדעי

 ןופ טײװ רעמעמ 190 ןעװעג ןצנַאגניא ןיא טנַארפ סגעמעוװ ,ןפסיש

 .ןעגַאד

 ןעגָאב .ד ןֹוא בַאטש ןֹופ רעײטשרָאפ ,קעטעימ רבח רעד ןעװ

 יד ןעמעלַא יב ןבָאה ,ןעמוקעגניירא ןענעז עזַאב רעד ןֹופ (אוד ןושרג)

 ;ראפ עלַא ןבָאה ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה ןעמ םגה .ןטכיוקעג רעמינּפ

 ןגעװ ,שיגעעשעג רעכעלרעײפ רעד ןיא ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןענַאטש

 .םדערעג ליפ ױזַא סנטצעל טָאה ןעמ רעכלעוו

 ןױװ 12 ײז ןופ ,ןַאמ 20 ךרעכ ןענופעג ךיז ןבָאה ײשנַארטפ ןיא

 א טימ טסירגַאב םערַאװ שינעגעגַאב רעטשרע רעד יב ריז ןבָאה ײז

 טָאה ,טגעקעג טוג ךיז ןבָאה ײז םגח ."םכילע םולש , ןכעלמיטסקלָאפ

 רעסיװעג א ףיוא יז ןבעל:טנַארפ ןטרַאה ןופ טייקידנעוװטשיונ יד רעבָא

 :ַאּפש ןעוועג דנזעװנַא ךיוא ןענעז גנולמַאזרַאפ רעד ףיֹוא .םדיישעצ םייצ

 טלַאװעג סיואכרוד טָאה סָאװ ,ךירג ןײא ןוא םירבח עשיליוּפ ןוא עשיג

 .עיגַאּפמַאק רעשידיי רעד ןיא ןיז

 ךיז ןבַאה ,ןליוק:םודײםוד עכעלשגיט יד ןופ שיורעג םעד רעטנוא

 ןעװ ,טײיצרעדניא ,ןרעדנַא םוצ רענײא םעילומענוצ רעפמעק עשידיי יד

 ןזײב ַא טימ רעפראונליוק רענענײא רעד טָאה ּפעק ערעייז רעביא

 .אנוש םעד טרעפשנעעג ןעשזדוה



 .ןריפוצכרוד ןעװעג ךעלגעמ טשינ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עגנַאל ןייק

 2קסװָארבמָאד רעד ןופ בַאטש ןופ ןעמָאנ ןיא רעבירעד טָאה קעטעימ

 טָאה עדַאגירב יד ןַא ,ןדלָאמעג ןוא גנולמַאזרַאפ יד טנפעעג , ערַאגירכ

 ?טַאב ןופ ןעמָאנ ןטימ עינַאּפמָאק עטײװצ רעזדנוא ןפורוצנָא ןסַאלשַאב

 (7 .םֹונ .גנוטייצ --- ײשנַארט ,"ןיװשַאב) ."ןיוו

 הוא ?עפַאב:נָאט ןקידננכָאפ טגײלעגרָאפ קעטעימ טָאה ךָאנרעד

 ןוא שינַאּפש ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא םעדכַאנ זןיא רעכלעװ ,שידיי

 :שיליוּפ
 טנָארפ ,'יקסװָארבמַאד2 עדַאגירב רע0:18 רעד ןופ באטש

 ןָאגארא

 לעפַאב:נָאט

 "יקסװָארבמָאד, רעד ןֹופ ןרידנַאמָאק ןוא ןריציפַא ,רענלעז ח"ח

 !עדַאגירב

 !עקיליװיײרפ עשידיי ח"ח

 :ַאפ רעלופמור רעזדנוא וצ ןיא ,1987 רעבמעצעד 19 םעד ,טנייה

 עינַאּפמָאק עשידיײ יד ןעמוקענוצ רעפמעק עשיטסישאפיטנא ןֹופ עילימ

 .ןיװטָאב ילתפנ ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 םעד טגיז ןענעז עקיליװײרפ ערעזדנוא עלַא ,עדַאנירב רעזדנוא

 סלֲֵא רעירפ) דרע רעשינַאּפש רעד ףיוא ןעמוקנָא ןופ גָאט ןטשרע

 ןעועג ,(עדַאנירב סלַא טציא ןוא ןָאילַאמַאב סלַא רעטעּפש ,עינַאּפמַאק

 טקינײארַאֿפ סָאװ ,החּפשמ עכעלרעדירב עסיורג ןייא ןבילברַאפ ןוא

 ,ןדי ,ןסורסײװ ,רעניארקוא ,ןשטייד ,ןקַאילַאּפ :רעפמעק עריא עלַא

 .דנא .א רעינַאּפש ,ןרָאננוא

 טולב ענעסָאגרַאפ קידתופתושב סָאד ,ףמַאק רעמַאזנײמעג רעד

 קישיזגגעק טנרעלעג ןוא טרעשנעענרעד רעמ ךָאנ ןעמעלַא ןדנוא טָאה
 .ןצעש ןוא ןבָאה וצ ביל ךיז

 םעטילַאנָאיצַאנ ןופ דיישרעטנוא ןָא  ,ןטסישאפיטנא עֶכַא ,זדנוא
 2װװ ךיוא םקינײא ןוא טקינײאעג טָאה ,ןעגנוגייצרעביא עשיטיִלָאּפ ןוא
 ?עסיטנא ןֹוא םזיסַאר ,םזישַאפ ןגעק ףמַאק רעד ;?יצ רעסיורג ןייא רעמ
 ןעײרּפַאב םעד רַאפ ,עינַאּפש:סקלַאפ יירפ א רַאפ ףמַאק רעד ,םזישימ
 .טעטילַאיטסעב רעשיטסישַאפ ןוא טפַאשטכענק ןופ טייהשטנעמ יד
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 ןבענעג ךיז ןבָאה "טייהיירפ רעזדנוא ןוא רעיא רַאפ , ףמַאק ןיא

 .רעקלעפ עֶלַא ןופ ןטסישַאפיטנַא יד םנעה יד

 ןוא ,םעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ עקיליוװיירפ יד ןשיװצ

 עקיליװירפ עשידיי יד ןבָאה ,עדַאגירבקסװַאדבמַאד רעד ןיא ?עיצעּפס

 עה רעײז טיפס טײצ רעצנַאנ רעד ןופ ףױלרַאפ ןיא טנכיצעגנסיױוא ךיז

 .םזישאפ ןגעק ףמַאק םעד םייקנבעגענרעביא ןוא טײקטײרג;ספמַאק ,טייקשיד

 -- אסַאנאראק ,עטענורב ,,אקסעוה ,אראקאלאדאווג ,דירדַאמ ייב

 םימ ףמַאק ןיא ןמַארפעגסױרַא זיא עדַאגירב רעזדנוא ווז םוטעמוא

 עשידײ יד ןענעז ,םֹזיִשַאפ -- טייהשטנעמ רעד ןופ שנייפ:טיוט םעד

 ליפמשיב ַא םופעמוא קידנבעג ,ןעיר עטשרע יד ןיא ןעװעג עקיליוװיירפ

 .ןײזמסוװַאב ןשיטסישאפיטנא ןוא טייקשידלעה ןֹופ

 עשידיי יד ןופ גנופײדַאב ןוא לַאצ עסיורג יד קידנכיירטשרעטנוא

 ןיפ קנעדנַא םעד קידגרע ,עדַאנירבײקסװַארבמַאד רעד ןיא עקיליוװיירפ

 ע022 יד רימ ןעמיטשַאב ,טיהירפ רַאפ רעפמעק עשידיי ענעלַאפעג יד

 עשידײ סְלַא "םקָאפאלאפ,, ןַאילַאטַאב ןשילױּפ ןשידלעה ןֹופ עינַאּפמָאק

 .ןיװמַאב ילתפנ ןופ ןעמַאנ ןפיוא עינַאּפמָאק

 .רעיט ןעמעלא ןדנוא ןיא קנעדנָא סגיװטַאב

 ןופ רעטעברא ןשידײ א ןופ ןעמַאנ רעד זיא ןיװפַאב ןעמַָאנ רעד

 :לַאער ןגעק ףמַאק ןיא ןבעל גנוי ןיז ןעװעג בירקמ טָאה רעכלעוו ,ןליױּפ

 טּפשמרַאפ ,שידלעה קידנברַאטש ןוא קיטומ קידנפמעק ,םזישַאפ ןוא עיצ

 .טכירעג ןשיטסישַאפ ןכרוד טיֹוט םוצ

 ןשידלעה ןֹופ ?יּפשײב ַא ןוא לָאכמיס ַא ןעװעג ןיא ןעמָאנ ןײז
 ,טייהיירפ רעזדנוא ןוא רעיא רַאפ ןסַאמ:סקלַאפ עשידיי יד ןֹופ ףמַאק

 ;נורעדירברַאפ ןֹוא םעטיראדילַאס רעלַאנַאיצַאנרעטניא ןופ לָאבמיס ַא
 .רעקלעפ ןופ

 .1997 רעבמעצעד רע

 רַאסימַָאק:טילָאּפ טנַאדנעמַאק
 עדאנירב רעט:19 רעד ןופ עדַאנירב רעט218 רעד ןופ

 יקסװַארבמָאד יקסװָארבמָאד
 קאשטשוטַאמ דַאטפס יקהחניורַאב ץטענַאי

 טפירשרעטנוא טפירשרעטנוא

 ןפוּפ ןיא רעטנַאקַאב רעד ,(אוד ןֹושרג) ןעגָאב .ד טָאה םעדכָאנ

 עצרוק ַא ןטלַאהעג רעוט:רעפעברַא ןוא טסיצילבוּפ רעשיטסינומָאק
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 גנופײדַאב יד טרעלקענפיוא רעמפרעװ עטרעמאהעג טימ טָאה רע .עדער

 :עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעטעדנירגעג רעד טָא ןופ

 ףמַאק ןשידלעה םעד עינַאּפמָאק רעיא טימ טריזילָאבמיס ריא;

 טריטנעזערּפער ריא .עינַאּפש ןיא ןרענַאיצילימ עשידיי רעטנזיוט יד ןופ

 עטסשידלעה סָאד ןוא עטסנעש סָאד ןסַאמ:סקלַאפ עשידי יד רַאפ ָאד

 םעד ןופ ןעמַאנ םעד טנַארט ריא .ףמַאק ןשיטסישאפיטנא םעד ןופ

 ןבייה ןוא ןפיה ןעמָאנ סניװטַאב טפרַאד ריא .ןיװטַאב דלעה ןשידיי ןננוי

 :רַאפ טשינ גָאט ןײא ןײק .עינַאּפמַאק רעשידי רעד ןופ ןָאפ יד ךיוה

 .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעזדנוא ןופ ןעמַאנ םעד ןעמעש

 רעשידי רעד ןופ ןערדַאק יד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז טרָא ןפיוא

 .עינַאּפמַאק:ןיװטָאב

 :עברא רעכעלטנגוי רעד ןרָאװעג טשרינימַאנ ןיא טנַאדנעמַאק סלַא

 :ַאּפש ןיא ןיֹוש טָאה ןֹוא קָאטסילַאיב ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעוט:רעט

 | ַא מ טו ג ל ָא ר ַא ק -- ןפמַאק עלופמור ךיז רעטניה טַאהעג עינ

 רעכלעװ ,ר ע ג ע ר ַא ש י מס -- רַאסימָאק רעשיטילַאּפ סלַא

 ןופ רַאטערקעס רעקיטכיס ַא ןעװעג זיא רע וװ ,זירַאּפ ןופ ןעמוקעג זיא

 .ןַאמסידנַארא ןפ:11 ןיא "עסערּפ רעײנ ,, רעד ןופ דגניירפ יד

 םיובלע המלש ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעװעגנישַאמ ןופ ריציפַא

 .(רעלעה)
 ןרָאװעג טמיטשַאב ןיא עינַאּפמַאק רעד ןֹופ טנעדנעטניא סלַא

 .(ןלױּפ ןיא םציא טבעל) .ק ע זו װ ם י ר פ א

 -עד ןֹופ םנוזעג םוצ "םייחל , ןעקנורטעג עלַא ןבָאה סעדער יד דָאנ

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ גיז ןראפ ןוא עינַאּפמַאק:ןיװטַאב
 2ענ ןעמ טָאה ץלַא טשינ ,ןגָאז וצ ןרָאװענ ןזיװַאב זיא ץלַא טשינ

 ןײגסױרַא םייב ןוא גנולמַאזרַאפ:גנודנירג רעד טָא ףיוא ןסילשַאב טנָאק

 סעומש א טּפַאכעג ץרוק ךָאנ עכעלטרַאװשנַארַאפ יד ןבָאה ןבורגצוש ןופ

 ןַאגרַא סֵלַא ,גנוטייצ:ישנארט א ןבעגוצסױרַא םייקידנעוופיוג רעד ןגעוו

 2םָאק רעד ןופ ןמיה ַא ןגעװ טכַארפעג ןבָאה יז ,עינַאּפמַאק רעד ןופ

 עטסעב סָאד זַא ,ןעועג קימיטשנייא עלא ןענעז ?יײװרעד רעבָא ,עינַאּפ

 .רעפראוונליוק יד ןופ ןסיש עטונ סָאד זיא גנַאזעג



 יןיװמָאב , עינַאּפמַאק-וורעזער

 ןופ גרעב יד ןיא ןעו ,רעבמעצעד ןט:12 םעד ,קישנוז ןבלעז םעד

 רעד ןיא ,עינַאּפמַאק:"ןיװפַאב , יד ןרָאװעג םעדנירגעג ןיא ןָאנארא

 :אכ יד ףיוא "קסאי , בולקײטרַאּפס;רעטעברַא ןשידיי ןופ לָאז רעסיורג

 יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ַאד .טקַאּפעג לופ ןעוועג ,זירַאּפ ןיא ,אֹורפ

 טעיצַאזינַאנרַא עויסערגָארּפ עשידיי עלַא ןֹופ רעײטשרָאפ עטסנעעזעגנָא
 .עקיליווירפ עיינ ןופ רַאפּפַא םוצ

 רעשידי רעד ןֹופ יקסנימַאק קַאשז :ײז ןשיװצ ךיז ןעניפעג סע

 יד ןופ רַאטערקעס ןוא ײשרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ייב עיסימַָאק

 ,"עסערּפ עײנ, רעד ןֹופ רַאטקַאדער -- רעטכעל .י ,""דניירפ:עסערּפ ,

 :ַאפ ןיא ןַאמסידנַארא ןט:4 ןופ רַאטערקעס -- (ןַאמטוג) לעבַא קַאשז
 | .ךָאנ ןוא דָאנ ןוא ןט:18 ןופ רַאפערקעס --- ןָאדרַאג ןָאעק ,זיר

 ;רָא עשידוי עקניל יד ןופ רעריפנָא ,ןַאמרעק .י טריפ ץיזרָאפ םעד

 ."עסערּפ רעײנ, רעד ןופ רַאטקַאדערףעש ןוא סעיצַאזינַאנרָא:רעטעב

 ײעײטשרַאפ ןטלַאה סעדער עצרוק .עכעלרעײפ ַא רעײז זיא גנומיטש יד

 ,עיסימָאק רעלַאקידניסהעטניא רעד ןופ ;סעיצַאזינַאגרָא ערעדגוזַאב יד ןופ

 בולק:פננוי ןוא ,"קסאי , בולקנטרַאּפס ןופ ,גנוגעװַאבײןעיױרפ רעד ןופ

 עּֿכַא .טעטימָאק ןשינַאּפש:שידי ןופ ןוא ףליח:סקלָאפ,, רעד ןופ ,(.ק.י.א)

 ןרָאפ סָאװ ,יד רַאפ ץלָאטש ןוא טפַאשביל ןופ ןליפענ ערעיײז סיוא ןקירד

 .םזישַאפ ןלַאנַאיצַאנרעמניא ןגעק ףמַאק םעד ןריפפ וצ קיליוװיירפ

 דעיײז ןריפוצסיוא ךעלרעייפ וצ ןגָאז םיײז רעײז ןופ חחמשנילעב יד

 .םזישאפ ןגעק טנַאה ןיא רעװענ טימ ףמאק ןיא עכבאנפיוא עקילייה

 יד ךיז ןבָאה ,עינַאּפש ןײק רעטעּפש געפ יײיװצ טיס קידנעמוקנַא

 2אזעד לסיב א טליפעג ןטסיװיטקא ןוא רעֹופ עקירָאיגנַאק עפווװורּפענסיוא

 רעד ןופ עזַאב:װרעזער רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה יז ןעו ,טריפנעיד

 טָאה ײז ןופ טייהרעמ יד .זעינאביא סאסאק ןיא ,עינַאּפמַאק:ןיװמַאכ

 21 טשינ ךיוא ןענעז ײז .רעטילימ ןיא טנידעג טאהעג טשינ לָאמניײק

 "2 טָאה סע .ןעגנוביא עשישסַאנמיג עלַאמרָאנ וצ םניוװעג קראטש ןעו

 ערעטלע יד יו ,ןעז ֹוצ האנק ןֹופ ליפענ ןסיוועג ַא ןפורעגסיורַא יז

 ײז .לעפַאב עשירעשילימ יד טײקכעלטקגיפ טימ סיֹוא ןריפ ןטורקער

 טײקטסנרע ןוא טקעּפסער ַארַאפ סָאװ םימ ,קידנרעה םיירפענ ךיִז ןבָאה
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 ;ענ סָאוװײרַאנ רעד ןנעװ ןדער ןרַאסימַאק ןוא ןריציפַא עשידיי:טשינ יד

 .עינַאּפמַאק:ןיװמָאב רעפעדנירג

 ,רגײרפ:ןדי רעסיורג ַא ,װָאשטַאקט ןַאטיּפַאק דעשירַאגלוב רעד

 | :םגַאזעג ייז טָאה
 יצ ןפורַאב ןענעז עינַאּפמָאק רעשידי רעד ןופ רעפמעק יד ?ײװ

 רעד ןיא ןּפמעט:דרַאקער ךיײא ןופ רימ ןטרַאװרעד ,ןדלעה עסיורנ ןיז

 ןיא ערעדגַא יװ ,רעמ ןענרעל גָאט ןײא ןיא טפרַאד ריא .גנודליבסיוא

 גָאט ןיא ןיא עכבַאנפיואןרע יד ךייא ראפ רעבירעד לעטש ךיא .געט ?

 ;גֹורימרָאפ רעשירעטילימ ןופ ןעגנוגעװַאב עקיטײנ יד ןענרעלרעד וצ

 ןײגרעביא ןענעק ןיוש ןגרָאמ ןַאד טעװ ריא .שרַאמ ןכעלפייהנייא ןַא ןיא

 א יב טבייה ןעמ סָאװ ,עקַאטַא רעטרינידהָאָאק ַא ןופ קיטקַאט רעד וצ

 ליפ ךָאנ טשרע ןביאוצנייא ןא ךעלנייװעג טסגיד:רעטילימ ןלַאמרָאנ

 ַאי פןופ "עסערּפ עײנ, עינַאּפמָאק עשידיי יד --- רעטכעל .י) ."ןכָאװ

 .(1998 רַאונ

 ;רעל ֹוצ ןערב טימ ןעמונעג ךיז ןבָאה סעצניװטַאב עקיטפנוקוצ יד

 ,רעהפיוא ןָא העש עקיניא טרירטשומ ןבָאה יז .שסנוק:רעמילימ יד ןענ

 :רַאפמוא ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןטייקירעװש עלַא ןגעק ןסיבראפ קידנפמעק

 * .ךעלדיימ

 2ירפ עשידי יד טנעקעג רעסעֿב טַאה ןַאטיּפַאק רעשירַאגלוב רעד

 ?ןרע רעײז טריפעגסיוא ןבָאה ייז .טנעקעג דיז ןכָאה ןייֵלַא יז יװ עקיליוו

 םלַא ןרָאװעג טלעטשעג ײז ןענעז גָאט ןבלעז םעד רַאנ ןוא עבאנפיוא

 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןטורקער ראפ רעטסויפ

 ;רַאמ -- רעטכעל טבײרש -- ירפרעדניא טנייה ןבָאה רימ ןעװ;

 עלַא סָאװ ,רעדיל;ספמַאק עשידיײ ןופ גנַאזעג ןטימ קיטשירפ םוצ טריש

 ;גֹורעדנוװַאב טימ טשריװרעסכָא זדנוא ןבָאה ,טנרעלעגסיוא ךיז ןבַאה

 ןדנוא ןבָאה יײז ןופ עכנאמ .רעדנעל ליפ ןופ עקיליוװיירפ רעקילדנעצ

 .ןיוש ךיז ןביא רימ גנַאל יװ ,טנערפעג

 גַָאש ןצנַאג א סעצניװטַאב יד ךיז ןבָאה רעמטעּפש געט ייװצ טימ

 א ךרוד דיז ןסײרכרודַא ןוא ןעײשנַארּפ עכעלטנייפ ןריקַאטַא טנרעלעג

 .רעפראונליוק ןוא עירעליטרַא ןופ רעייפ ןשירענגעק ןופ גנוטיוצרַאפ -

 םקַאמ .ןענעק יז סָאװ ןזיװַאב ןבָאה זירַאּפ ןופ ןטסיװיפקא עשידיי יד ןוא

 2ע2 ןבָאה ?יװלעב ןופ קעמאלש ןוא עיצקעפנַאק:רענעמ ןופ רעשזעיל

 ןבָאה רימ .רענלעז עטסעב יד יװ ןעײשנַארפ עכעלטנייפ יד "טמערוטש

 זיא סָאװ ,"ײשנַארט , א טּפַאכרַאפ "ַארוח , א םימ ,ערעדנא ןשיװצ
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 װַאלסונַאטס :סקניל ןופ :עץדַאגירב רעלַאנָאוצַאנרעטניא רעט513 ןופ רערופנַא

 :יזווצנַארפ ןּוא המחלמ=טלעװ רעד תעב ;טנַאדנעמָאק -- שטסוװָאנַאלוא (קעלָאב)

 ?סָארג רעגַאל:שוצַארטנעצנַאק ןוא ןעמוקעגמוא ,גנוגעװַאב:דנַאטשרעדיװ = רעש

 2גֵארפ ןוא רעמענלײטנָא ,רַאסימָאק .טולַאּפ -- קַאשטשוטַאמ װַאלסונַאטס ;ןעזַאר

 ;1980 ןיא ןלוומ:סקלָאפ ןוא ןברָאטשעג ,גנוגעװַאבדנַאטשרעדיװ רעשוזיוצ

 -- גורקיטלעװ ןטװװצ ןתעב ,טנַאדנעמָאק -- (וקסנוװרַאב) קושטלעשזטס ףעזוי

 ןטסירעלמיח וד ןגעק ףמאק ןיא ןלַאפעג .ןלוופ ןוא רעפײעק:רענַאזוטרַאּפ

 -- סקס ו װש ט ש ו ע ד ַא ט

 28 ָא ט ס װ ַא ל ס יו ד

 ןופ רַאסימָאק .טולָאּפ -- ק ו ש ט

 :טאורַאֿפ ַא ףווא .עיזיװוד רעט9ס

 .םולָאּפ ןוא ןטנַאדנעמָאק ןופ גנול

 סנעפֶא רעד רַאפ גָאט ַא ,ןרַאסומַאק

 טנָארפ רעסַאגַארַאס ףווא ץעווו
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 :ַארעּפָא יד .עּפורג רענַאקירעמַא;שילגנע ןַא ךרוד ןרָאװעג טקידײטרַאפ

 :רַאפ טשינ ךיז טלָאװ רענייק ןוא גלַאפרעד םיֹורג טימ ךרוד זיא עיצ

 :ער עקינָאט:2 ןופ ןרָאװעג טריפענכרוד זיא יז ןזַא ,טלעטשעג

 .(טרָאד) ."ןפורק

 םעד ןיא ןיא ,1098 רַאונַאי ןיא ,רעטעּפש ןכַאװ רַאּפ א טימ

 ,ערעדנא ןא ןעמוקענרַאֿפ עדַאגירב רעט:18 רעד ןופ רענַאלײסננודפיבסיױא

 עינַאּפמַאקיװרעזעה רעד ןופ גנודנירג יד -- עינַאמערעצ עכעלרעייפ רעמ

 ןא ןרָאװעג ןבענעגהעביא עינַאּפמָאק רעד ןיא קיטייצכיילג ."ןיװפָאב ,

 .זיֹוה ןגייא

 ןיװטַאב עינַאפמַאק:װרעזער יד :?קישרַא ןיא טביירש םעדעמ אניג

 :(1088 רַאורבעפ 7 ןופ "עסערפ עייג,,)

 ,עקירטש ,סערַאילַאטס :ןכַאפ ענעדישראפ ןופ סעצניװפַאב יד,

 -רעײז ןפיירנוצ ןעמונעג סיילפ טימ ריז ןכַאה ןרָאטקַאדער ןוא ,רעסערּפ

 ןרילָאק יד טימ ןוא טיר םימ טרירַאקעדסיױא יז ןבַאה לאז םעד .זיוה

 טימ ,טעלַאיפ ,לעג ,םיור :ןָאפ רעשינַאקילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ

 טערפטרָאּפ ןקיזיר א םורא .שילפ ,שינַאּפש ,שידי ףיוא ןטפירשפיוא

 א ןעגנַאהעגפױא יז ןבָאה (איראנָאיסַאּפ) ירוראביא סערָאלַאד ןופ

 :גגזַאל ןטמירַאב םעד טיס דךַארּפש רעשידײ רעד ןיא טנערַאּפסנַארט

 יפתפנ ןופ טערטרָאּפ רעקיברַאפ א ."טייהיירפ רעזדנוא ןוא רעיא רַאפ,

 ;?םַאד ַאלסַארַאי ןופ םערמרָאּפ ןטימ תונכשב ןענופעג ךיז טָאה ןיװטַאב

 :ַאפש רעד ןֹופ טםנעדיזערּפ םעד ,אינאסא ןֹופ יז רעביא ןוא יקסװַארב

 .קילבוּפער רעשינ

 יח :לַאז ןופ טנַאװ רעדנא ןא טצופַאב סָאה גנוזָאל רעקיזיד ַא

 .'םייחניא עשירעמילימ עטפַאהרעטסומס א ןרעװ ןומ טינַאּפמַאק:ןיװטַאב

 יד ףיוא ןטפירשפיוא םימ ןָאפןיװפַאב יד םריצַאב טָאה לָאז םעד

 .ןכַארּפש יירד

 רעד, -- גנושיצ:טנאוו עקיטכערּפ יד טקעפעג טשינ ךיוא טָאה סע

 יד ןגעװ ,ןעניװפָאב .ג ןגעװ ןעלקיטרא טימ --- "רעפמעק:סטייהיירפ

 א .גנַאזעג ןוא טרָאּפס ןגעװ ,עינַאּפש ןיא ןדלעה עשידיי עגעלַאפעג

 רעשירָאטסיה רעד ןעמונראפ טָאה גנופײצ רעד ןיא טרָא קידובכב

 .ישנַארפ טמיובלע ןיא ןרָאװעג טנעיילעג זיא סָאװ ,לעמַאבגנָאמ

 ןעמוקעג ןענעז .'ןיװטָאב , עינַאּפמַאק:װרעזער רעד ןופ זיוה ןיא
 יד ןומ רעײששרַאפ ,ןרַאטימַאק ,ןטנַאדנעמַאק ךוזַאב ןלעיציפַא ןא ףיוא
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 עלַא ןבָאה ײז .?טעטש ןופ טנַארפ:סקנכָאפ ןופ ןוא ןטײהנײא:ךַארּפש
 .טעברַא רעטונג ריא רַאפ עינַאּפמָאק רעד טרילוטַארג

 ןשירעטילימ ַא ןיא .טעקנַאב ןפיוא ןעגנַאגעג ןעמ ןזיא רוזַאב ןכָאנ
 :ןעמָאק יד, :לטעטש םעניא םריליפעד רעפמעק עשידיי יד ןבָאה גוצ

 רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןרַאסימָאק ןוא ןטנַאד

 .רעשידי רעד דובכ ןטסכעה םעד םימרעד ןבענעגּפָא ןֹוא עינַאּפמָאק
 | .?עינַאּפמַאק

 :עקלעפַאב עטצוּפעגסיוא קידבוש?םוי יד זיא עדַאליפעד רעד תעב
 ענג ןבָאה ךעלדימס עשינַאּפש ןוא געװ ןצנַאג ןרעביא ןענַאפשעג גנור

 .ןפורקער עשידיי יד וצ טלכיימש

 2נערָאב השמ ,עינַאּפמָאק רעד ןופ רַאסימַאק:טילַאּפ רעשידיי רעד

 .טסעג יד טסירגַאב טָאה ,קצעיװָאזַאמ:קסנימ ןופ ןייטש

 רעשינַאּפש רעד ןטלַאהעג טָאה עדער עשיטסירעפקַארַאכ רָאנ זיב א

 ןרעדנַא ןשיװצ טָאה רע .ַאדענרא ,עזַאב רעד זופ רַאסימַאק:טילָאּפ

 :טגָאזעג

 וצ בוח ןסיורג א קלָאפ ןשידי םעד טָאה קכָאפ עשינַאּפש סָאד,

 ַא ןיא סָאד -- שרעדנוחרָאי ןט219 ןֹופ ןעגנוגלָאפרַאפ:ןדײ יד .ןלָאצַאב

 טנײה ךיז ןגָאלש סָאװ ,ןסַאמ:סקלָאפ עשינַאּפש יד רעבָא ,קעלפ:דנַאש

 ןײק טשינ ןבָאה ,ןרַאטיזיװקניא ענעי ןופ םישרוי ,רעדרעמ יד ןגעק

 ."םימרעד סמַאזניימענ

 ,ָאקנעשטרַאכ טגַאדנעמָאק רעד :ןטַארטעגסױרַא רָאנ ןענעז סע

 :ע'קנַאלשאמ װַאלסעלָאב רַאסימָאק רעד ,יקסװַאראיוועינ ןַאשיּפַאק רעד

 .ןמײהנײא;ךַארּפש ענעדישרַאפ 20 םורַא ןופ רעײטשרַאפ ןוא שמיוו

 ,שידיי ןיא רעדיל ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז ליפ ןלעיציפַא םעד רָאנ

 ןוא שינעמור ,שירַאגנוא ,שירָאנלוב ,שיברעס ,שיניארקוא ,שילױוּפ

 .שינַאּפש

 2צ רדסכ ןענעז סע .ןסקאװעג לענש זיא עינַאּפמַאק:ןיװמָאב יד

 גנודגירג ריא ןופ טנעמַאמ ןיא ןַאמ 20 ןופ .עקיליוװיירפ עיינ ןעמוקעג

 ןענופעג ךיז ןבָאה ריא ןיא .ןַאמ 1790 וצ ןסקאװעגסיוא לענש יז זיא

 ,עניטסעלַאּפ ןופ רעבַארַא ןײא ,ןקַאילַאּפ 20 ,רעינאּפש 29 ,ןדי 9

 ןכרוד ןַאקנַארפ ֹוצ טקישעג ןעװעג ןיא רעכלעוו ,שמייד ןייא ,דירג ןייא

 -עשינַאקילבוּפער רעד ֹוצ קידנפױלרעבירַא ןוא דנַאלשטייד:רעלטיה

 ַא ןיא ןײז טלָאװעג סיואכרוד סיצַאנ יד סיעכהל:וצ רע טָאה ײמרַא

 .םייהנייא רעשידיי
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 עשידי טיײהרעמ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא עינַאּפמַאקיװטָאב = יד

 עשינָאפעלעט יד ,ךַארּפש עלעיציפָא יד .ןערדַאק ןוא ןריציפָא ,רעפמעק

 עינַאּפמָאק רעד ןופ טרָאװ עטקורדעג רעדָא ענעבירשעג סָאד ,ןלעפַאב

 רעדילגפימ םַאנסױא ןָא עלַא רַאפ ןענעז ןלעפַאב יד .שידיי ןעוועג זיא

 .שינַאּפש ןיא ןעוועג ײמרַאײסקלָאפ רעד ןופ

 טפמעקעג ךיוא רעטעטש רָאנ ןכָאה ןדיי סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 עג עינַאּפמָאק עשידיײ יד ןיא ,סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא עֶלַא ןיא

 .ףמַאק ןשידיי ןופ לָאבמיס רעקידעבעל א ןרָאװ

 עבָארּפ:רעײפ עטשרע יד

 ?װרעזער רעד ןופ ןטורקער יד ךיז ןבָאה 1988 רַאורבעפ בײהנָא

 :קורפסניא רעד ןֹופ ןרָאפוצּפָא ןטיירג ןעמונעג "ןיװטַאב , עינַאּפמַאק

 עכלעװ ,עינַאּפמָאקיןיװטַָאב רעד וצ ןעינאביא קַאסַאק ןיא עזַאב:עיצ

 .טנָארפ ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה

 יא טָאה "םקָאפאלאפ , ןָאילַאטַאב:װרעזער ןופ טנַאדנעמַאק רעד

 .למעטש ןופ לַאז;רעטפַאעט ןסיורג םעניא גניטימ א טנדרַאעג

 ןשירעטילימ ַא ןיא ןעגנַאגעג עינַאּפמַאק עדעי ןיא גניטימ םוצ

 -- עינַאּפמָאק רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןוא ןַאפ ריא קידננַארט גוצ

 .רַאכ רעד

 :דַארפש טכא ןופ רענלעז 1200 ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז סע

 .װ .א .א ןװַאלסָאנוי ,ןרַאגנוא ,ןדיי ,ןקַאילַאּפ :ןּפורג

 2גָא עשירעטילימ יד :רעטרע ןעמונרַאפ ןבָאה ענובירט רעד ףיוא

 :רעביא רעד ,רַאסימַאק:טילַאּפ רעד ,טנַאדנעמַאק רעד --- טפאשרעריפ

 .טסעג ענעדישרַאפ ןוא רעצעז

 2ָאוער ןעגנוזעג סעינַאּפמַאק ערעדנוזַאב יד ןבָאה סעדער יד דָאנ

 .רַארּפש ריא ןיא ענײא עדעי ,רעדיל ערענַאיצוק

 ובָאה סע וװ ,גנלמַאזפיוגוצ עקיזָאד יד טרעידעג טָאה העש ריפ

 =עז עכלעװ ,ןשטנעמ 1200 ןופ ןליפעג ןוא רעצרעה ןסַאנעגנעמַאזוצ ךיז

 .רעדנעל עטסנדישרַאפ יד ןופ ןעמוקעג ןענ

 םרַאפ רעד ןיא רימרַאפ ןַאילַאטַאב רעד ךיז טָאה גניטימ ןכַאנ

 2ןלַאס ןוא ץַאלּפ ןשיטַאטש םעד טריליפעדיײברַאפ ,טארדַאװק ַא ןופ
 טי

 .ןַאפ רעשינַאקילבוּפער רעד טריפ
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 עלופסקורדגיא עקיזָאד יד טגיוװעגײב טָאה עכלעװ ,םעדעמ אניג

 ;ןיװטַאב ןופ ןּפַאפע ריפ :.ג .א ןעקקיטרַא יד ןיא טביירש ,עיצַאטסעפינַאמ

 :(1088 יאמ 2---לירּפַא 80 *עסערּפ עייג,,)} עינַאּפמַאק

 עטלַא עז ךיא ,תונחמ עקידנרישרַאמ יד ךיז רַאפ ךָאנ עז ךיא;

 :שעּפַאדוב עגנוי עז ךיא ,רענעמור ןוא ןטאָארק ,םירעוּפ ןופ ּפעק עָארג

 2נוא רעלטרַאּפס עכעלגעװַאב עקנַאלש רעזירַאּפ יד ךיוא ,רעטעברַא רעט

 2עטוקענ ,תוסיפת סנלױּפ ןופ עטכיילנעגסיוא ,עקידנרישראמ יירפ יד ,ערעזד

 :רעו ןייק טשינ בָאה ךיא ,שפנ:תריסמ ,טומ ,טנגוי :עז ךיא .רעפמעק ענ

 *! .רעמ רעמ

+ 

 ?טָאב,, עינַאּפמָאק:װרעזער יד טזָאלרַאפ 1088 רַאורבעפ ןט:9 םעד

 םעד .ה .ה ,רעטעּפש געט ירד טיִמ ןוא עזאב:עיצקורטסניא יד "ןיוו

 טײיװ טשינ ערודאמארטסע ןופ טנַארפ ןפיוא ןעמוקעגנָא יז זיא ,2

 .עינַאּפמַָאק?ןיװטַאב רעד ןיא ןסילשוצנייא ךיז ידכ ,ראסאק לאקעג ןופ

 ףיױגנָא ןַא וצ ןעגנוטיײרנוצ עטצעל יד תעב ןעמוקעגנָא ןענעז ײז

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה עקַאטַא יד רעדײא .סעיציזָאּפ עכעלטנייפ יד ףיוא

 :רעצנַאּפ טרעדנוה םֹורֲא ײסַאש םעד סיואננעל ןעזעג רעפמעק יד ןכָאה

 יד ןביוהעג יז יב טָאה סָאד .ןענַאנַאק:ןטַאמרַאה ךיוא ןוא סָאטיױא

 .לַארַאמ

 עדַאגירב:יקסװָארבמָאד יד ןריקַאטַא טפרַאדעג טָאה רעטנעצ ןיא
 - ."ןַאמלעט, ןֹוא "װָארטימיד ,, --- ןקנאלפ עדייב ףיוא ןֹוא

 :אליק ריפ ךרעב ןענופעג ךיז טָאה טנַארפ רעשינַאקילבוּפער רעד

 טַאה עדַאגירב יד .ןסעזעג ןענעז ןטסישַאפ יד וװ ,גרעב יד ןופ רעמעמ

 רעד ןיא חטש םעד (רַאוװובעפ 12 םענופ) טכַאנ רעד ןיא טכַאמעגכרוד

 ,גָאפ ףיוא ןעיראש וצ ןבױהעגנָא טָאה סע ןעװ .טייקלימש רעשסערג

 יד ףיוא ןרעטעלק רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןבױהעגנָא רעפמעק יד ןבָאה

 2צימ ןופ ריציפָא:בַאטש רעד טלײצרעד -- טנעמָאמ םעד ןיא, .גרעב

 ךײה רעד ןיא ךיא בָאה -- שטיװָאקציא קַאזיא ,זָאילַאטַאב:שטיװעק

 ןײז יב קיאור ךיז םייפש ןטסישַאפ יד ןופ רעכוק רעד יװ ,טקרעמַאב

 םיא טָאה טנעמַאמ ןסיװעג א .עװַאק יד וצ יאדווא םיירג ןוא ?סעק

 זַא ,טגיצרעביא ךיז טָאה רע ןעװ .טקיטכעדראפ יװ ןעזענסיוא סעּפע
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 + סגארעג ןלאונעג ַא ףױא ןלַאפעג רע ןיא ,ריז ןרעטגעענרעד רימ
 ו ןעמוגעג ?םעק םענופ קעד םענעלַאטעמ ןשיס טָאה רע
 עא ײז ןענעז טונימ רָאפ ַא ןיא ןַא ,שיורעג ןכעלקערש ַאזַא טכַאמ
 .סיפ יד ףיוא ןעװעג

 ;רעק ןופ טכַאלש ענעטיבראט ַא ןכױהעגנָא טלמעד ךיז סָאה םע

 ןכָאה רימ ןוא ןסיוטשקירוצ ןעמוגעג ןדגוא ןבָאה יז .רעּפרעק וצ רעּפ
 ײז ןסײרפױא .ןטַארדלכעטש יד ןיא טרעטגָאלּפראפ ןעגופעג דךיז
 עמ טשיג ןיא ,ןטַאנַארנ;טנַאה ערעזדנוא טימ -- ןפָארד יד -- טציא
 רעירפ סע ןבָאה רימ .טגעָאנ וצ ןעװעג ןענעז רימ ?ײװ ,ןעוועג ךעק
 ףיס .ךרַאש ןטסעדנימ םעד ןפורסיֹהַא קידנקעװ טשינ ,ןָאמעג טש'ג
 טכאלש רעד ןופ ןערב עמַאס ןיא ןעגנוװצעג ןעװעג רעבירעד ןענעז
 .עטעדנוװרַאֿפ ןוא עטיופ ןלַאפעג ןענעז סע .ןטָארד יד ןרייגשוצכרוד
 רעײז ןעװעג ןיא עקידנלַאפ יד ןוא עסעדנוװרַאפ יד ןופ יירשעג סָאד
 רעזדנוא ןרעה שזַאלעג רימ ןבָאה ץֶלַא ןופ רעקרַאטש רעבָא ,ךעלנײּפ
 !ארוה !ַארוה !סיורָאפ !דושּפאנ !עטנאלעדא !ַארוח

 :גיװעגרעסיוא ןא םיס רעבָא ,תונברק עסיורג ןופ ןײרּפ ןרַאפ
 א רעכעה ץלא ןגיטש וצ ןעגנולעג זדנוא ןיא ,טײקיקענטרַאה רעכעק
 רימ ןבָאה ןטַאנַארג;טנַאה טימ .רעגיז יװ ףֹורַא ןענעז רימ ןזיב ,רעכעה
 סע) גרַאב םעד טּפַאכרַאפ ןבָאה רימ .שריקַאטַא ןוא טקידײטרַאפ ךיז
 ענופעג ןבָאה רימ ןֹוא (.ד .ד -- עשטוברעסא גרַאב ןגעװ דיז מלדגַאה
 :ױלַאה ,עקידנמיולטנא יד ןשיװצ .עיצינומא ןוא רעװעג םוכס ןסיורג ַא
 .םיחלג ןעזעג ךיוא רימ ןבָאה ,ןטַאדלָאס עשישסיקנַארפ עטעקַאנ

 יד םריאוקאװע ןוא טקיטסעפַאב ךיז ,גרעב יד טצעזַאב ןבָאה רימ
 .ענעגגַאמעג

 טכאלש ןיא ןײרַא טפרַאדעג סרעצנַאּפ יד ןבָאה טגעמָאמ םעד ןיא
 ןײרַא םשינ ןעגעז ןטאמראה יד ךיוא ..ןעמוקעג טשינ ןענעז ײז רעבָא
 .ףמַאק ןיא

 סקוקעג טַארַאּפא ןימ טימ ךיא בָאה ריציפָא:עיצַאװרעסבָא סלַא
 םר"ה געװ ןטיוא יװ ,שקרעמַאב גנולצולּפ בָאה ךיא ןוא ןטײז עלַא ןופ
 ;;עמַאק םעד ןדלָאמעג ךײלג בָאה ךיא .כהטש רעטכידעג א ףױא ךיז
 :םנײפ ןענעז סָאד זַא ,רעכיז קידנעײז ,ןָאילַאטַאב רעזדנוא ןופ טגַאד
 םָאה ,קידגריװרעסבָא םֹוג ןוא טַארַאּפַא ןיימ קידגעמענ ...תוחוכ עכעק
 ןעמוק עכלעװ ,ערעזדנוא ןענעז סָאד ןַא ,ןקיאורַאב טלָאװעג ךימ רע
 ..ןַאלּפ םענעעזעגסיױרַאפ ןטיול ןָא ןיוש
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 ?טגייפ ןענעז סָאד זַא ,רערָאלק ןרָאװעג ץלַא רעבָא זיא רימ רַאפ

 עסיורג עכלעזַא ךָאנ ךיז ןבָאה רענלעז ערעזדנוא .ןטסירעלַאװַאק עכעל

 .ןריורענעד וצ ןביוהעגנַא ןעגנוגנערטשנגַא

 .טגערפעג ןטיײז עלַא ןופ ךיז ןעמ טָאה --- ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ --

 טימ טָאה עכלעוו ,עירעלַאװַאק רענַאקָארַאמ יד ןזיװַאב ךיז טָאה טָא רָאנ

 .ןריקַאטַא ןעמונעג ןדרעװש עטזיולבטנא טימ ןוא טעּפמיא ןקיטכעמ א

 ערעזדנוא ןטלַאהעגנײא גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד טימ ןכָאה רימ

 ײז ןעװ .זדנוא ֹוצ ןרעטנעענרעד ךיז רעמ ץלַא טזָאלעג יז ןוא ןוורענ

 ערעזדנוא טימ רימ ןבָאה ,זדנוא ןופ רעטעמ קיצפופ א ןעװעג ןענעז

 םיורג ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז .ןסישַאב ייז ןעמונעג רעפרַאװנלױק

 .עטעדנוװרַאפ ןוא עטיוט קידנזָאלרעביא ,גנונעדרָאמוא

 עשיטסישַאפ יד טָאה ,ןעמוקייב טשינ ודנוא ןָאק ןעמ ןַא ,קידנעעז
 טלמעד ןענעז םירבח ערעזדנוא .ןסישַאב וצ ןביױהעגנָא ןדנוא עירעפיטרַא

 :יטש ענעסירעגפיוא יד ךיוא ,ןלױק:ןטַאמרַאה יד ןופ רָאנ טשינ ןלַאפעג

 עיר ערעזדנוא ןיא ןברוח א טכַאמעג ןבָאה ןזלעפ רעק

 ןיק ןדנוא ןשיװצ ןיוש זיא סע זַא ,טניימעג ןבָאה ןטסישַאפ יד ןעװ

 :עג עירעלַאװַאק עשינַאקָארַאמ עילַאװכ עינ א טָאה ,ַאטשינ רעקידעבעל

 עכלעז םָאד טרזחעגרעביא רעדיװ ןבָאה רימ .ןריקַאּטַא זדנוא !עמונ

 א רעטנוא טגָאירַאפ יז רעדיװ ןַאד ןוא טנעָאנ רָאג ייז קידנזַאל ,?טימ

 .ןליוק ןופ ?גָאה

 עלַאװכ רעטירד ַא ןיא עירעלַאװַאק רענַאקָארַאמ יד טָאה טלמעד

 ןוא דרעפ יד טזָאלעגרעביא טָאה יז ןופ לייט א .זדנוא ףיוא טזַאלעג ריז

 .גרעב יד ףיוא זדנוא וצ ןרעטעלק ןעמונעג

 עלַא ףיוא ןכירק ײז יװ ,ןגױא יד רַאפ קידעבעפ דָאנ רימ ןעיטש סע

 ןענעק ךיז עלײװ רעדעי וצ ידכ ,רעליימ יד ןיא סרעסעמ קידנטלַאה ,ריפ

 ..ייז טימ ןצונַאב

 גנולײטּפָאקעירעלַאװַאק רעדנַא ןַא טָאה ןשינעעשעג עקיזָאד יד תעב

 נָא ,ןעגנַאװצ ײװצ ןיא ןדנוא קידנעמעננײרַא ,טלגנירעגמורא ןדנוא

 . .ײז ןגעק טריפעגכרוד ןבָאה ןײלַא רימ סָאװ ,קיטקַאט עבלעז יד קידנדנעוו

 רענַאקָארַאמ יד .ןעיצוצקירוצ ךיז ?עפַאב םעד ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 .ןעיר ערעזדנוא ןיא טעיסָאקעג ןדרעװש ערעײז טימ ןבָאה

 2רָאג ,ענעבילבעגנבעל יד ,רימ ןבָאה ,ןטנוא ןעװעג ןענעז רימ ןעװ

 לָאמא רָאנ ןעוועג טיירג ןענעז רימ ןוא םומ רעזדנוא ןופ ןרױלרַאפ טשינ

 .ףירגנָא ןא ןבײהוצנָא
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 רעד זַא ,לעפַאב םעד ןבעגעג טָאה טנַאדנעמַאק רעזדנוא יעבָא ןעוו

 ,:יװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןעלמַאזפיונוצ ךיז לָאז ןָאילַאטַאב:שטיװעקצימ

 םרעדנוה ןצנַאגניא ןבילבעג ןענעז רעפמסעק טנזיֹוט ערעזדנוא ןופ זַא

 ןוא רעיורט רעפיפ א ןעמונעגמורַא זהנוא טָאה סע .קיצרעפ ןוא ןביז
 י* ..קיטײװ

 ןיא עינַאּפמַאק:ןיװטָאב רעד ןופ לײטנָא םעד ןעֶז רימָאל טציא ןוא

 :רימ ןענעייל 1988 ?ירּפַא 29 ןופ ייעסערּפ עיינ,, רעד ןיא .ןפמַאק יד

 יד טרעהעג טָאה סע ןכלעװ וצ ,י'סקַאפאלאפ , ןָאילַאטַאב רעד,

 ;ביק רעד ןיא .רעטנעצ ןיא ןריקַאטַא טפחַאדעג טָאה ,עינַאּפמַאק:ןיװסַאב

 ;-ַאפ .סעיציזַאּפ ענייז ליטש ןָאילַאטַאב רעד טמענרַאפ טכַאנײהנבל רעקיט

 ןעמענ עטלַא ערעיײז ייב ךיז קידנפורנַא ,ךיז ןענעגעגַאב ןעמיטש עטּפמער

 ,"קיגדָאװאז; ,"אביקע לעב; -- ןעמײה עטלַא ןוא עניטסעלַאּפ ןופ
 ןוא טכַאנ רעד ןיא ךיז ןענעקרעד יײז .ערעדנַא ןוא קעטנַא ,""קוסרוב,

 .רעביא ךיז ןעיירש

 טכייה עינַאּפמָאק:ןיװטַאב יד .סױורָאפ ןײג ֹוצ לעפַאב ַא טמוק סע

 זיא רעכלעװ ,?עמעל .סעיציזָאּפ עיינ ןעמענרַאפ וצ ידכ ,ןרישרַאמ ןָא
 ;םָאק רעד ןגעקטנא טפיול ,ןריּפשוצסיוא ןעגנַאגעגסיֹורָאפ ךעלנײשרַאװ

 :םיירש ןוא עינַאּפ

 !ַאטשינ טרָאד ןיא רענייק ,הרבח ,םייג ,טייג ---

 2יזֲאֹּפ עײנ ןעמונרַאפ ןוא טקורעגסױרָאפ ךיז ןבָאה סעצניװטָאב יד

 .עקַאטַא יד ןבײהוצנַא דלודענמוא ןא ןסע ןבױהעגנָא טָאה יז .סעיצ

 :ןבעגעג יירשעג ַא טָאה ץעמע
 !רעייפ ---

 :פעפַאב ַא ןבעגעג שיגרענע סָאה ןַאמטוג טנַאדנעמָאק רעד רעבָא

 !ןביילב ןגיק --

 :ךיז רעסיוא ןזיא ביורטנייוו
 ?משינ ןעמ טריקַאטַא סָאװרהַאֿפ ---

 רעד זַא ,ןסײװ ןוא טגיוװעג ןיוש יז ןענעז ןילפיצסיד ֹוצ רעבָא

 טנַאדנעמַאק רעד ןיא ,לעפַאב םעד ןבעג וצ טכער טָאה סָאװ ,רעקיצנײא

 ןײז ףיוא ןיא רע .דלודעג םענרעזיא ןא טָאה טנַאדנעמָאק רעד .ןַאמטוג
 .םוט רע סָאװ ,םתסח ןמ טסיײװ ןוא ןטסָאפ

 ףיוא ןעיורג וצ ןבױהעגנַָא ןיוש טָאה סע ןעו ,טנעמָאמ ןסיוװעג ַא ןיא

 סע ןוא סיורָאפ סיר ַא ןבעגעג ןַאמשוג טנַאדנעמָאק רעד ךיז טָאה ,גָאט
= 

 !עטנַאלעדא -- ;לעפַאב רעקידנעננילקגלַאטעמ ַא ןלַאפעג ןיא
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 !!!ארוה !סױרָאפ ,עינַאּפמָאק:ןיװטָאב ,עטייווצ יד --

 גרַאב םעד ןעמערוטש יז ,סיורָאפ סעצניװפָאב יד ךיז ןסייר קנילפ :

 ײז .םיא יז ןעמענרַאפ טכַאלש רעצרוק ַא ךָאנ ןֹוא ןטַאנַאדג;טנַאה טימ

 רעזירַאּפ םענופ ,'יטַאבַאשזד קעטנַא , .ענעגנַאפעג ןוא רעװעג ןּפַאכרַאפ

 .וטסישַאפ ענעגנַאפעג 11 עטשרע יד קעװַא ןריפ קעזווו םירפא ןוא ?צע9

 ,ןםיש ןיוש יז טײג ןעמ זַא ,ןעניימ ןוא קערש רַאפ ןרעטיצ עטצעל יד

 2ַאפ רעד ןשיװצ דיישרעטנוא ןא ןכַאס וצ ןסײװ סעצניװשַאכ יד רעבָא

 .ןיז:םירעוּפ עמערָא ןוא עקילק רעשיטסיש

 גנֹוריפנַא רעד רעטנוא טּפַאכעג ןרעװ ןטסישַאפ ןצניינ ןופ עּפורג ַא

 ןופ גנוריפנָא יד טּפַאכרַאפ רע טָאה סָאד .גרעבסרעבלַאה ?ארשי ןופ

 .*לַאנָאסרעּפ?סגנונידַאב ןצנַאג רעיז טימ ןענָאנַאק יײװצ
 .ךיז ײב ןביוהעג רָאג סעצניװטָאב יד ןענעז גיז ןפשרע םעד רָאנ

 ןטימ עשטוברעסא גרַאב רעדנַא ןַא ןעמענרַאפ וצ ךיז ייז ןטיירג טציא

 יי .ַאנערעיל עד איליפמאק ףרָאד

 רענער ַאשימ רַאסימָאק:טילָאּפ ןוא ןַאמטוג טנַאדנעמַאק םעד טימ

 ץלַא םעד ץָארט ,סיורָאפ רדסכ עינַאּפמָאק יד ךיז טקור ,ץיּפש רעד ןיא

 .אנֹוש ןֹופ דנַאטשרעדיװ ןקידנסקאוו
 :ףמוירפ רעײז ןיא .ןוחצנ ןֹופ טרוכישראפ ןענעז סעצניװשַאב יד

 :ּפַאק 8 ,רענלעז 122 ןעגנַאפעג ,ןטַאמרַאה 8 טּפַאכרַאפ יז ןבָאה שרַאמ

 .עירעליטרַא ןופ 8 ןוא עירעטנַאפניא ןופ ןריציפָא 8 ,ןטנַאשזרעפ 2 ,ןלַאר

 :יק 8 סױהָאפ ןעגנַאגעג זיא עינַאּפמָאק יד ןעוו ,טנעמָאמ ןסיװעג ַא
 :גוֿפעג אנוש םעד ןיא ,ןעײשנַארט עכעלשנייפ יד ןעמונרַאפ ןוא רעטעמָאק

 ?ַאװַאק ןוא עירעטנַאפניא טימ ןָאילַאטַאב ןופ סעיניל יד ןסיירוצכרוד ןענ

 עקירעביא יד .אראמעוק גחַאב םעד ןסָאשַאב ןבַאה ןטסישַאפ יד .עירעק

 2עג ןקיטולב ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה "סקָאפאקאפ , ןופ סעינַאּפמָאק
 טָאה עינַאּפמַאק:ןיװטָאב יד .ןטסירעלַאװַאק עשיטסישַאפ יד טימ לגנַאר

 :ָאליק ייװצ טלגנירעגמורַא ,טרילָאזיא ,ןסירענּפָא ןענופעג שיטקַאפ ךיז

 ..סעיציזָאּפ סאנוש םעד ןיא ףיש רעטעמ

 יד ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה טײז רעד ןופ ןענָאילַאטַאב עקידנפמעק- יד

 ..ןריופרַאפ קיבײא ףיוא ןוא ןעגנַאפעג רַאפ עינַאּפמָאק:ןיװטָאב

 טריפעג סעצניװטַאב יד ןבָאה רַאורבעפ ןט:16 ןופ גָאט ןצנַאג ַא

 ןיא .אנוש ןֹופ ןטפערק עקידננעװרעביא יד טימ טכַאלש ענעסיברַאפ ַא

 לָארַאק טנַאדנעמָאק רעשידלעה רעֶד ןלַאפעג זיא טכַאלש רעכיילגמוא רעד

 ,רעצינש עקסָאי ,רעכעלטשנגוי רעשיטסינומָאה רעניטסעלַאּפ רעד .ןַאממוג
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 ןלַאנַאוצַאנרעמנוא ןו :

 :טקנול ןו

 פ םוידיזע +5
 .דורדַאמ

 עבײרש ץשוטסושַאפוטנַא ןופ שערגט רפ 1 ָאק

 ת ;ןעסרעדנַא ,שיק
 א

 :עֵנ ,ןָאסבָאװ לָאּפ ,רעננוז רעסיו וו וורג

 ,ןטַאטש עטקונװארַאפ  ןופ  רעג

 ;וןמקָאד ןוא עטעדנוװרַאֿפ ןשיװצ

 ןואלָאטופש ןשורעמולומ ןופ םור

 םוסַאקונעב





 :ַארג ענײז טימ טָאה ןוא טקורעגסױרַא ןטסרעממוצ ןענופעג ךיז טָאה

 רע טָאה טַאנַארג ןטצעל ןטימ .רענַאקַארַאמ יד ןשיװצ טיוט טײזעג ןטַאנ

 גנולצולּפ ַאשימ ןיא טנַאדנעמָאק ןופ ןלַאפ ןכָאנ .ןסירעגפיוא ןייַלַא ךיז

 2מַא ןופ רעלעטשוצ ןוא רעלדניברַאפ ,רַאסימָאק:טילָאּפ ;ןילַא ןרָאװעג

 .עיציג
 ןיז יד ןעװ .ןעיצוצקירוצ ךיז ידכ ,טרירװענַאמ טָאה עינַאּפמַָאק יד

 טגעָאנ ןענופעג ,עצנַאג א טעמב ,ךיז יז טָאה ,ןײגרעטנוא ןביוהעגנַא טָאה

 :2ַאב רענעקורט א ןעמוקעג ןיא טנעמַאמ םעד ןיא רעבָא .עזַאב רעד ןופ

 :עדַאנירבײקסװַָארבמָאד רעד ןֹופ ןעײשנַארט יד ןופ פעט

 !ןטסישַאפ ןענעז סָאד !רעייפ ---

 :עג ןוא ןָאטעג ביה ַא רַאסימָאק:טילָאּפ רעד ךיז סָאה רעכיװ ַא יװ

 :קידנעיירש ,סױרַאפ ןפיול ןעמונ
 ?ֿכָאק עטײװצ יד ,רימ ןענעז סָאד !טמשינ טסיש !טשינ טסיש ---

 = | !עינַאּפ

 :עגנָא ןעועג ןיוש ןענעז ןריציּפָא ןוא ןטַאדלָאס עשינַאקילבוּפער יד

 ךוא ןזא ,טנײמעג ןבָאה ןוא ןטסיקנַארפ יד ןופ ךעלציּפש ןופ טנרעל

 יד ןיא ןעגנירדניירַא ןענָאק ֹוצ ידכ ,סעּפע טכַארטענוצ יז ןכָאה טציא

 ענ רעדיװ רעבירעד ןיא לעפַאב רעד .רענַאקילבוּפער יד ןופ ןעייר

 :קידתונמחרכמוא ,טראה ןלַאפ
 !רעייפ ---

 ןופ טעוליס עכיוה יד זיא םליפ ןקידנענַאּפש ַא ןֹופ ןַארקע ןפיוא יװ

 :ָאפ ,םױרָאפ קידנפיול ,ַאשימ רַאסימַָאק:טילַאּפ םענעקַארשרעדמוא םעד

 רעכעה ץלא ,ענענײא יד ןגעקטנא ,ןפפולרעדניא טנעה יד טימ קידנעכ

 טָאה סעקַאשטשװָארבמָאד יד ןופ ןעייר יד ןופ זיב ,ןסקַאװעג רעכעה ןוא

 :יירשעג א טרעהרעד דיז

 !ײז ןענעז סָאד !ַאי --

 דיירפ ןסירעגפיוא ףורסיוא רעד טָאה ענמַאד ענעסירעגפיוא ןַא יװ

 ;ניװטָאב ןוא ןעײשנַארט יד ןופ סעקַאשטשװָארבמָאד .רעצרעה עֶלַא ןיא

 עג ײז ןבָאה ,קידנשוק ךיז ןוא רעזדלעה יד ףיוא ןלאפעג דיז ןענעז סעצ

 "לטבעל ריא ?ריא טנעז סָאד ,, :ןנירש
 ?ןצמיוא קיטיינ זיא ,גנולייצרעד רעזדנוא ןצעזרָאפ ןלעװ רימ רעדייא

 .ףירגנָא ןשינַאקילבוּפער ןופ ?ַאפכרוד םעד ןופ הביס יד ןרעלק

 :ַאקילבוּפער יד ןבָאה סָאװרַאפ ?סרעצנַאּפ יד טימ ןעשענ זיא סָאװ

 עקיזָאד יד טָא ?טכַאלש רעד ןיא ?ײטנַא ןעמונענ טשינ ןטַאמרַאה עשינ



 רעד ןופ רעפמעק ענעדישראפ טלעטשעג לָאמ ךס א רימ ןבָאה ןגַארפ

 טָאה שטיװָאקציא ריִציִּפָא רעטרימרָאפניא סוג רעד .עינַאּפמָאק:ןיװטַאב

 2ןַאּפ יד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא :גנורעלקפיוא עקידנגלָאפ ןבעגעג זדנוא

 ןופ ןטנעגַא עשינַאּפש ןביז רעדָא סקעז ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןבָאה סרעצ

 טריטַאבַאס ײז ןבָאה טנעמָאמ ןקידנרידיצעד ןיא .ענָאלָאק רעט:9 רעד

 סָאװ - ,גיז ןשינַאקילבוּפער .ןסיורג ןופ ןִוא גנוריפנָא רעד ןופ ןלעפַאב יד
 טלדנַאװרַאפ יז יא ,ןעננערב טנָאקעג טָאה ערודאמארטסע יב טכַאלש יד

 ;ער ןכרוד ןרָאװעג טּפשמעג ןענעז רעטערַאפ יד .הלּפמ ַא ןיא ןרָאװעג

 .ןרָאװעג טרישוקעזקע ןוא לַאנובירט ןשירעטילימ ןשינַאקילבוּפ

 רעפמשרע רעד ןיא עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ גנוטלַאה עשידלעה יד

 .ינוריּפנָא רעשירעטילימ רעד ייב גנונעקרענָא ןפורעגסיורַא טָאה טכַאלש

 ;גינעקרענָא ןייז טקירדעגסיוא ךעלנעזרעּפ טָאה רעטסיל לַארענעג רעד

 ;לעה יד סרעדנוזַאב קידנכיירטשרעטנוא ,?סקָאפאלאּפ ,, ןָאילַאטַאב םעד

 ,רַאסימָאקצטילַאּפ רעשיליופ רעד .?עינַאּפמָאק:ןיװטָאב , רעד ןופ טייקשיד

 קינטָאכָא, גנוטיצ:טנָארפ רעד ןיא טָאה ,יקסנישזָארמ קעשישטנַארפ

 | :ןבירשעג .,?ישטשָאגלָאװ

 :ימַָאב רעד ןופ םירבח יד טנכייצעגסיוא ךִיִז ןבָאה ערעדנַא ןשיװצ;}

 רעשידלעה רעד ךרוד ."טריטויבעד, ןַאד ןכָאה עכלעוו ,עינַאּפמָאק:ןיוװ

 רעײז .ןעװעג ןיא רעכלעװ ,שינשּפָא ןכעלרעפעג ַא ןופ גנוקידייטראפ

 :ימעסיטנַא יד ןגעק ,ןזיוַאב יז ןבָאה ,קנַאלפ ןקניל ןפיוא םקֹורעגסױרַא

 ."רענלעז עטסיירד ןוא עטוג ןענעז יז זַא ,םילובלב:ץעה .עשיט
 ;ענסיוא .עכַארּפ:רעײפ עטשרע ריא טָאה עינַאּפמָאק:ןיװטָאב יד ;;

 עטכישעג רעד ןיא ?טעלב ןדלַאו טשרע ריא ןבירשעגניירא טָאה יז .ןטלַאה

 - .קלָאֿט !שינַאּפש ןופ המחלמ:סגנויײרפַאב רעד -ןופ

 ןָאנַארַא ןופ טנַאדפ ןפיוא

 ןוא ,רעקידנעָארד ץלַא טרעװ ןָאגַארַא ןופ טנָארפ ןפיוא ענַאל .יד

 .םנָארפ ןקיזָאד .םעד וצ ןרָאמוצּפָא לעפַאב ַא טמוקַאב עדַאגירב ע9:18 יד

 ,עטישטלעב יב עינַאּפמַאק:ןיװמָאכ יד ךיז טשניפעג ץירעמו ןט;10 םעד

 ..עסָאגאראס .ןופ םורד ףיוא

 םעטַא םעד ןּפַאכּפָא ןענָאק ָאד ןלעװ יז זַא- ,ןעניימ סעצניװטָאב יד

 ןוא ןפײרגנַא ןייא ןיא טלַאה אנוש רעד רעבָא .סעיציזָאּפ ןעמענרַאפ ןוא

 .ןפכַאלש עקיטוקב ךיז !עלקיווטנא סע
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 0 ןֹופ ךשמס ןיא .טלגנירעגמורַא עדאנירב עצנַאג יד טרעװ דלַאב

 :רַאפ ַא עדַאנירב יד טריפ -- ץרעמ ןט:16 םעד ןיב 15:12 ןופ -- געט

 2גװּפ עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא .גנוקגנירמורַא רעד ןגעק ףמַאק ןטרעטיב

 ?טָאב יד ןפמעק --- עדימ ,עקיטשרוד ,עקירעגנוח -- טכענ ןוא געמ עכעל

 רעבָא ,סעּפָאקַא טכַארנ ןעמ .טומ ןכעלנײװעגרעסיױא ןַא םימ סעצניוו

 :?צ ךיז רעטײװ ןעמ זופ ,סעיציזַאּפ ןעמענרַאפ וצ טזײװַאב ןעמ רעדיײא

 .ןעיצקיר

 סָאה ,סעצניװמָאב ענעבילבעגנבעל יד ןופ גנולייצרעד רעד טיול

 !זיװעגסױרַא טקמעד ,"סקַאפַאלַאּפ,, ןופ טנַאדנעמַאק ,רָאדאוולאס רָאינעס

 ןָאילַאטַאב ןייז קידנריפכרוד ,ןשייקיעפ עשיגעטַארטס עכעלניײװעגרעסיוא
 .רעטרע עטסכעלרעפעט יד ךרוד

 ?ןיװטַאב יד ןופ ןורכז ןיא טצירקענניא ףיט ןבילבעג ןענעז סע

 ןופ ןעמונעגכרוד ,יינש ןיא ןוא סעטַאלב ןיא ןעשטּפָאמ ןופ געט רעפמעק
 ,רעװעג סָאד סעצײלּפ עדיס יד ףיוא קידנּפעלש ,טקעק רעכעלקערש ַא

 .ּפַאק ןיא גיוא ןא יװ ןפיה טזומעג טָאה ןעמ סעכלעוו

 עילע ןבענענרעביא ןדנוא סָאה גנולייצרעד עקידנריר סרעדגוזַאב ַא

 ןירעד ,ןשטנעמ 100 ןופ עּפורג:עירעליטרַא ןַא ןופ רעפמעק ,טרָאּפַאּפַאר

 סָאװ ,םייהנײא:עירעליפרַא יד .עניטסעלַאּפ ןוא עינעמור ןופ ןדיי 70 ---

 ןַאמָאר רעטלַאװ טנַאדנעמַאק ןשידי ןכרוד טריפעגנָא ןעוועג ןיא
 ןא ןיא .,ןינאקלא ןוא עּפסאק ןשיװצ טינשּפָא ןקיזָאד םעד ףיוא טָאה

 ;םורַא ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז טכוזעג ,ענַאל רערעװש ךעלניײװעגרעסיוא

 ,ןפמעק ןוא ןרעדנַאװ געט 9 דָאנ .ןטַאמרַאה יד ןעװעטַאר וצ ידכ ,גנוקגניר

 ײז ןבָאה ,ףײר ַא יװ טקירדעגנעמַאזוצ ייז טָאה גנולגנירמורא יד ןעו

 ;םקלָאפ רעד ןופ רענאזישרַאּפ ַא ,רעױּפ ןשינַאּפש ַא טנגענַאב קילעפוצ

 ןיא ןוא טכַאנײב ןיב קיאור ןבײלב וסיהעג ײז טָאה רעכלעוו ,ײמרַא

 ררוד טריפעגנסיורַא ןטַאמרַאה עלַא טימ יײז רע טָאה שינרעטצניט רעד

 :ַאּפ ןעמונרַאפ רעדיװ ןכַאה יז וװ ,עּפסאק ןיב ןגעװו עטנַאקַאב םונ םיא

 .סעיציז

 ,זינאקלא ןֹוא עּפסאק וצ גנוטכיר רעד ןיא גוצקיר געט 9 יד ךָאנ

 -אפעג רעסיוא ןענופענ ןיוש ךיז ןבָאה "ןיװטָאב , ןופ רעפמעק יד ןעוו

 ײז ןבַאה המַאק םעד ןבײהוצנָא טיירג סעיציזַָאּפ ןעמונראפ ןבָאה ןוא

 .םלגנירעגמורַא יינספיוא ןענעז יז זא ,ןעזענמורא דךיז

 -עגלעז ענייז ןעמונענפיונוצ קיאור םָאה רָאינעס טנַאדנעמָאק רעד

 ןגָאלשרעד טכַאגײב ךיז ייז ןבָאה ,רעמעמָאליק 20 ןופ גוצקיר ַא ךָאנ ןוא



 ;נערטשנָא עכעלשטנעמרעביא ןופ טכענ ןוא געט ליפ ױזַא ךָאנ .עּפסאק זיב

 ןביײלב ָאד גנַאל רעבָא ,טורענּפָא טָאטש רעד ןיא ךיז יז ןבָאה ,ןעגנוג

 .ךעלנעמ ןעװעג טשינ ריוא זיא

 ןָאלַאפַאב ןטימ ןעמַאזוצ עינַאּפמָאק:ןיװמַָאב יד טָאה גָאטרַאפ

 רעד ןיא ,קנַאט ןקיצנייא ןוא ןייא ןופ ץוש ןרעטנוא .סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ

 רעקילדנעצ טימ טריקַאטַא טָאה אנוש רעשיטסישאפ רעד ןעוו ,טײצ

 :ַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ רעפמעק יד ןענעז ,ןענַאלּפַארעַא ןוא סרעצנַאּפ

 .עקַאטַארטנַאק ַא ןיא סױרַא עינ

 רעד ןופ ןָאילַאטַאב רעט:10 רעד :ףליה וצ ןעמוק "סקָאפאלאפ , םעד

 װעש רעד ןופ רעניארקוא יד ,(עשינלעב:שיזיוצנַארפ) עדַאגירב רע4

 יד -- טנָארפ ןופ רָאטקעפ רעדנַא ןַא ףיוא ,ןוא עינַאּפמַאקנַאקנעשט

 2וב יד ןופ גנורעדנע עקידמעצולּפ יד .ןַאילַאטַאב:ןַאמלעט ןופ ןשטייד

 :עצ יײז ןוא קערש א סיורא ןטסישאפ יד ייב טפור ןשינעטלעהראפ-תוח

 | .קינַאּפ ןיא ךיז ןפיוק

 2ימנא עכיוה זַא ,ןזיװַאב עינַאּפמָאק:ןיװטַאב יד טָאה ל?ָאמַארעדיװ

 ;"עביא יד ןייז רבונ ןענַאק ןליו רעטסעפ:ןזייא ןוא לַארָאמ עשיטסישַאפ
 רעד טביירש -- עּפסאק ןופ עקַאטַארטנַאק יד , .ןטסישַאפ יד ןופ טכיוװעג

 יד ןופ רענײא  ןעוועג ןזיא --- "?סקָאפַאלַאּפ, ןופ רַאסימַאקײטילָאּפ

 -נָאטעד עקיטכערּפ ַא ,עינַאּפמַָאק:ןיװטַאב רעד ןופ ןטסעשז עטסנעש

 .ילַארַאמ רעשיטסישאפיטנא ןֹופ עיצַארטס

 עקַאטַארטנַאק רעד ןיא ?ײטנַָא ךָאנ טמענ עינַאּפמָאק:ןיװטָאב יד

 :עפקערש רעד רעבָא ,ּפעלק טּפַאכעג ןבָאה ןטסישַאפ יד .ןאעקאסאמ ייב
 עלַא ןופ רעװעג םימוכס ערעיוהעגמוא יד ןגעק רעװעג ןיא ?גנַאמ רעכ

 ינַאקילבוּפער רעד טשינ ןביולרעד ,ןטסישַאפ יד ןופ טנעה יד ןיא םינימ

 טרעװ עדַאגירב ע0:18 יד .גיז ןקיליײװפיײצ םעד ןצונוצסיוא ײמרַא רעש

 רע0:14 רעד ךרוד ןטָארטראפ ןוא ןרּפָא ןצרוק ַא ףיוא ןעמונענּפָארא

 .עדַאגירב







 עקאטארטנַאק רעשידלעה דעד ןיא יןיוװטַאב,
 עדידרעל ייה

 רב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ עקַאטַארטנָאק רעכיײרניז רעד ךָאנ

 ערעײז טריפורנרעביא ןטסישַאפ יד ןכַאה ,זינאקלא עּפסאק ייב סעדַאג

 עד ףיוא טקירדעג רדסכ גנונעפַאװַאב רעטכאפליפראפ טימ ןֹוא תֹוחוכ

 .ײמרַא רעשינַאקילבוּפער

 :ַאטַארטנַאק ןוא קידנריקַאטַא ,קידנממעק ןבָאה רעײמרַא:סקלָאפ יד

 ,עדירעל ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעיצקירוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיִז ,קידנריק

 רעד ןופ ץענערנ רעד ייב ,עינָאלאטאק ןופ טָאטש רעסיורג רעטשרע רעד

 .ןַאגארא ץ'ניװָארּפ

 ;פײרגַאב ןעמ ןָאק ,גוצקירוצ םייב ןעזעגסיוא טָאה ענַאל יד ױזַאיװ

 ;גנוביירשַאב רעקידנגלַאפ טיוק

 טימ טלופרעביא ןענעז --- טרָאּפָאּפאר עילע טלייצרעד -- ןגעװ יד,

 ענ ךיז בָאה ךיא וװ ,עיציזָאּפ רעד ןגעקטנא .סָאטיױאײטסאל ןוא סגגאוו

 וא ןענַאלּפַארעַא 20 ןגױלפעגסױרַא לגרעב א רעטניה ןופ ןענעז ,ןענופ

 ;נֹוה ןוא רעקילדנעצ ןלאפ רימ םורַא .טרידרַאבמָאב רעהפיוא ןָא ןבָאה

 רעה ןֹוא ןַאנַאק:עיצאיװַאישנא ןיימ ייב ביילב ךיא .ןשטנעמ רעטרעד

 .ירעסיש יד ףיוא טשינ ךיוא טרעה טייז רעייז ןופ .ןסיש וצ ףיוא טשינ

 ןיב ךיא .טקַאהראפ ךיז רעװעג ןיימ טָאה טנעמַאמ ןסיוװעג א ןיא

 ןגעלעג ןיא םייז ןייא ןופ .דלעפ ןפיוא םגיילעג ךיז ןוא ןעגנורּפשעגּפָארא

 .רעקנעש םחנמ טייז רערעדנַא רעד ןופ ,רבח רעשינַאּפש א רימ ןבענ

 ערעזדנוא רעניא ןזיירק ןעמונעג ןבָאה ןענַאלּפַארעַא עשיטסישַאפ יד
 ןגהלפעג יז ןענעז ,רעװעג ןָא ןענעז רימ זָאלטכַאמ יװ קידנעעז .ּפעק

 .רעטכעלעג ןשיניצ ןשיטסאקראס רעייז ןעזעג ןבָאה רימ זַא ,קירעדינ ױזַא

 :ענּפַארא סקיב ןײז טימ רימ ןופ טייװ טשינ טָאה עקיסרָאק ןופ רבח א
 .ןַאלּפָארעַא ןא ןסָאש

 ןדנוא ןוא ןעמוקעגקירוצ דלַאב רעבָא ,קעװַא ןענעז ןטסישאפ יד

 ."םופ ןיא ןליוק ייוװצ ןעמוקַאב בָאה'כ .ןסישַאב וצ טכידעג ןבוהעגנַא

 טימ ןיא עינַאּפמַאק:ןיװטָאב יד .ןרָאװעג ןסירעגכרוד זיא טנָארפ רעד

 נעמט עטצעל) .עדירעפ ןופ טנַארפ ןפיוא ןרָאװעג טקישעג ןָאילַאטַאב ריא

 עי
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== 

 :ןאב א ןרָאפכרוד םייב .קיקנמוא ןא ןעשעג ןזיא ָאטיוא;טסאל א ןיא ןרָאפ
 גוצ ןקידנעמוקנָא ןא טימ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז רע סטָאה גנַאגרעביא

 ?גַאפניא) סעצניװטָאב יד רעבָא ןרָאװעג טענרהרעד זענעז רעפממעק 0

 .ערירעל ןייק טרישרַאמנײרַא ןבָאה (עירעט

 :יב -- ןָאדרָאנ ןָאעל טלײצרעד -- ןיהַא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ,

 רעדלעפ ףיוא ןטילענ ,טפמעקעג ,טבעלעג רימ ןבָאה טציא זיב .טכַאנ
 ןדנוא טָאה טכַאנײב ןוא ץיה יד שנערבעג זדנוא טָאה גָאטײב .גרעב ןֹוא

 יש רעײז טימ גרעב יד ןטלעשראפ ןגעלפ רימ .טלעק ןופ םרעדיושעג

 טָאמש עטיוט א ןּפַארטעג רימ ןבָאה ,עדירעל ןייק קידנעמוקנײרַא .טייק

 .שינרעטצניפ רעטכידעג ַא ןיא ןעקנוטעגנייא

 טציא ןיא סָאװ ,זירַאּפ ,טָאטש רעדנַא ןא טנָאמרעד ךיז טָאה סע

 ןעמ ןעװ ,יוא ...טּפַאשקנעב א טּפַאכעגנָא טָאה סע ..טיײװ ױזַא ןעוועג

 ריז ןוא עדירעל ןופ זיוה ןזָאלרַאפ א ןיא ָאד ןּפַאכנײרַא שטָאכ ךיז ןָאק

 "...ײווצ רעדָא העש א ףיוא שטָאכ ,טעב א ןיא ןגײלנײרַא

 יד .םוסקוק ַאזַא ןגעװ דיר ןייק ןייז טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה סע

 טנעװ יד יב טרַאשעג שינרעטצניפ רעפיט א ןיא ךיז ןבָאה ןרענַאיצילימ

 עדירעל רעטשניה .טָאטש יד ךרודַא ןענעז יז זיב ,סנטָאש עצרַאװש יװ ױזַא

 .גרַאב ַא ףיוא סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ יז ןכַאה

 עג ןענעז עכלעו ,רעפמעק:סקַאפאלאפ עּפורג ַא טימ .(1938 ץרעמ ןופ

 רעד ןיא קידנריקַאטַא ,עיסרעוויד א טכַאמעג ןבָאה סעצניװטַאב יד

 יד .ןטסישַאפ יד געװ םעד ןדײנשוצּפָא ידכ ,טָאטש רעד ןופ גנוטכיר

 ערעטיב ַא ןעמוקעגרַאפ ןזיא גָאט ןצנַאג ַא .טריקַאטַארטנָאק ןבָאה עטצעל

 תֹוחֹוכ עלַא טימ ןבָאה סעצניװטַאב יד ןכלעו ,גרַאב םעד םורַא טכַאלש

 ןבָאה גָאטרַאפ .ןרָאװעג טצעזעגרַאפ טכַאלש יד ןיא טכַאנײב .ןטלַאהעג

 ןכָאה רענַאקילבוּפער יד .עקַאטַא עוויסנעשניא ןַא ןביוהעגנַא ןטסישַאפ יד

 :געענרעד ןעקנַאט עשיטסישאפ יד יװ קידנעעז .טאהעג טשינ רעוועג ןייק

 ?קירוצ ךיז ןעמונעג "סקָאפאלאפ,, סָאה ,רעמ ןוא רעמ ץיִלַא ךיז ןרעמ

 7 .ןעיצ
 ןעמונרַאפ ןבָאה י"שטיוועקצימ , ןֹוא "סקָאתאלאפ , ןענָאילַאטַאב יד

 זיא דרע יד .סעּפָאקָא ןבָארג ןבױהעגנָא ןוא רעטרע עיינ ףיוא סעיציזַאּפ
 יד ןיא יװ ןעיישנארט ןכַאמ וצ רעגנירג ןעװעג זיא סע ,רעכײװ ןעוועג ָאד

 ווא סעּפָאקַא ןבָארגעג ןעמ טָאה גָאט ןיא לַאמ עכעלטע .ןזלעפ עטרַאה

 : | | .ןזָאלראפ שזומעג ײז
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 ןעמונרַאפ "סקָאפאלאפ , ןופ רעפמעק יד ןבָאה ?לירּפַא ןט:7 םעד

 ווא טריקַאפטַא ארוה א טימ ייז ןבָאה גָאשימכָאנ יירד ןוא סעיציזַאּפ עיינ
 םעד ןגעװ ןדער סעצניװטַאב יד ןעװ ,טנייה רַאנ .גראב א טּפַאכרַאפ

 א יװ ױזַא ךַאלפ, .ןּפיפ יד ףיוא הללק א טימ םיא ייֵז ןטײלגַאב ,גרַאב

 "ןײרַא ּפָאק ןיא ליוק א וטסגירק ,ףיוא ךיז טסבייה וד רָאנ יװ ןוא שיט

 :עקצימ, ,"סקָאפאלאפ, ןעמונעג לײטנָא ןבָאה עקַאטַא רעד ןיא

 רעקרַאטש ַא טימ טרעפטנעעג ןבָאה ןטסישַאפ יד .יישַאקַאר , ןוא ""שטיוו

 "סקָאפאקאפ, .ןטַאמרַאה ןוא ,ןעקנַאט ,ןענַאלּפָארעַא טימ עקַאפַארטנַאק

 2ַאר) טימ ןקינײארַאפ וצ ךיז ןזיװַאב טשינ ןבָאה "שטיוועקציס , ןוא

 יצ ײסָאש טײז רעטײװצ רעד ףיֹוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,'ישַאק

 .גרַאב ןופ סנסופ

 יד ןופ ןעייר יד ןיא טעיסָאקעג טָאה עקַאטַארטנַאק עשיטסישַאפ יד

 טַאהעג טָאה עינַאּפמַאק:ןיװטָאב יד ךיוא .סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעשניא

 ;אב רעד ,(ןַאממוג) ?עפא קַאשז טָאה גָאט םענעי .ןטסולרַאפ ערעווש

 א ןעמוקַאב ןירַאּפ ןיא "?צע?2פ, םענופ רעוט רעשיטסינומָאק רעטנַאק

 --עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ טנַאדנעמַאק--ריּפאס השמ ,ץירַאה ןיא ?יוק

 ןעמוקעג לַאטנעמַאמ ןענעז ןרַאטינַאס יד .ךיוב ןיא ?ליוק ַא ןגָארקעג טָאה

 ןיא קידנגיל טָאה רע .סנַאלובמא ןַא ףיוא טריפעגקעװַא םיא זֹוא ףליה ֹוצ

 ןעמענרעביא לָאז קנימ לאונמע ןַא ,לעפַאב ַא ןבעגעג ןקישייװ עכעלקערש

 :ַאב ןטסישַאפ יד םיא ןבָאה געװ ןפיוא .עינַאּפמַאק רעד ןופ גנוריפנַא יד

 ףיוא ןברַאטשעג זיא ריפאס .ס טנַאדנעמַאק רעשידקעה רעד ןוא ןסָאש

 :עּטֶש רעד --- גרעבסרעבלַאה .רענקירב ףסוי ןוא רענסיל .א ןופ ןגיוא יד

 ץפח ,סעדגוװרַאפ ןרָאװעג ןיא -- "ןיװטָאב , ןופ טנַאדנעמָאק רעקידרעט

 יװ ,ןעזעג ךָאנ טָאה ןָאדרַאג ןָאעל .ןײרַא גיוא ןיא ליוק א ןעמוקַאב טָאה

 ךיז טָאה דלַאב רעבָא ,ןטסָאּפרַאשינַאס ַא וצ קעװַא םיא טריפ רענסיק

 :ַאעל ןבָאה ןוא סרעטשילפש ןוא רענייטש ,דרע ןופ ערַאמכ א ןביוהעגפיוא
 םיפ יד יב טָאה ןֹוא ןפיול וצ ןעמוקעג ןיא ןיקַאּפ ןָאעל .ןטָאשראפ ןענ

 2ַאב ןעװעג רעװלוּפ םענופ ןיא םינּפ סנַאדרַאג .רבח ןייז טּפעלשעגסױרַא

 טגָאקעג טשינ ריז טָאה ןיקַאּפ זַא ,טײקצרַאװש רעטכידעג ַאזַא טימ טקעד

 ..רעטכעלעג ַא טימ ןסָאשענסױא ןוא ןטלַאהנײא

 ןוא םעיציזָאּפ עײנ ןעמונרַאפ רעפמעק ערעזדנוא ןכָאה טכַאנײב

 .ןעיצוצקירוצ ךיִז ?לעפַאב א ןעמוקעג זיא ,לירּפַא ן9:8 םעד ,ןגרָאס ףיֹוא

 .ןעוועג טשינ ןענעז ןקירב ןייק .ערגעס ךייט םעד רעבירַא זיא עדַאגירב יד
 :או ןיא ןדלאה ןזיב ןעגננַאגעג -- ?ײש ַא ,ןעמוװשעגרעבירַא זיא ?ײט ַא
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 ןענעז סעצניװטָאב יד .ענעקנורטרעד ןעװעג ךיוא טלמעד ןענעז סע .רעס

 טפָא ןיא ערגעס יד ןײגרעבירַא םייב .םָארַאּפ א ףיוא ערגעס יד רעבירַא

 .גנורעדירברַאפ ןוא טפַאשדניירפ ןופ סענעצס עקידנריד וצ ןעמוקעג

 ןופ טנָארפ םעד ףיוא ןפמַאק יד ןבָאה ןטסולרַאפ ערעוװש יד ץָארט

 טביולרעד ןבָאה יז לײװ ,גנוטײדַאב עװישיזָאּפ עסיורג א טַאהעג עדירעל

 :עּפש יד טיירגעגוצ עינָאלאטאק ןיא טָאה עכלעװ ,ײמרַא יד ןעװעטַאר וצ

 .ָארבע רעד ייב עוװיסנעפַא עקידרעט

 -- רעגער ַאשימ -- "סקָאפאלאפ ,, ןופ רַאסימָאק:טילָאּפ רעד יװ טָא

 :ערירעל ייב ןטכַאלש יד טריזירעטקַארַאכ

 :על ןופ טנָארפ רעד ןעװעג זיא רעװש .ןטסולרַאפ ליפ ןבָאה רימ,

 ןופ סעקַאטַא יד ןטלַאהּפָא ןוא ןרירװענַאמ ןקידנעטש ןכרוד רעווש ,עדיר

 ןוא עטּפעשעגסױא ,עדימ:טיוט ןגעק ,אנוש ןרעקרַאטש ?יפ:ױזַא םעד

 .ןענָאילַאטַאב ערענעלק ךַאפליפ
 ,עטעדנוװרַאפ ערעזדנוא ,עטיופ ערעזדנוא ,גנַאנקירוצ רעזדנוא

 ןטלַאהוצּפָא ידכ ,טלָאצעג רימ ןבָאה םעד טימ ,ןייּפ רעקיטולב רעזדנוא

 :עגּפָא יז ןבָאה סעדַאנירב לָאצ עניילק יד ןוא .עוװיסנעפָא יד ןכערב ןוא

 .(1998 ,רעמונ:ייליבוי *עסערּפ עייג,) *...ןטלַאה

 טימ ןעמַאזוצ עדַאגירבַײקסװָארבמָאד יד זיא ןפמַאק ערעווש יד רָאנ

 .טנָארפ ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא ערעדנַא

 .ןפמַאק עיינ וצ טיירגעג ךיז יז ןבָאה ?עדארּפ ןופ רעגַאק ןיא

 טכַאנ רעד ןטימניא ףוד;םדַאילַא

 סעצניװטַאב יד ךיז ןבָאה (1088 ילוי ---ינוי) םישדח ײװצ טניז

 קידנריפ .לעדאהּפ רעגַאל םעניא ןענופעג עדַאגירב רעיז טימ ןעמַאזוצ

 טשינ יז ןבָאה ,טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עשיטילַאּפ עװיטקַא רעײז ַא

 טוג ןבָאה רעײמרַא;סקלָאפ יד ,ןרינערט וצ ,ןביא וצ ךיז טרעהעגפיוא

 עסיװעג .ןפמַאק עקיטכיװ רעײז ֹוצ ךיז טיירג ןעמ זַא ,ןענַאטשראפ

 יא רעבָא ,טײצ יד ןוא טרָא סָאד ןפערט טוװורּפעג וליפַא ןבָאה םימכח

 .ןבײהגָא טעװ ןעמ וװ ןוא ןעװ ,טסוװעג טשינ רענייק טָאה ןתמארעד

 :ןטײּפמורפ ַא טלאשעצ ךיז טָאה ,טכַאנײב יירד ,ילוי ןט:28 םעד

 2טכַאנ ףיוא טייג ןעמ ןא ,רעכיז ןעוועגנ ןענעז עַּלַא .ןייטשפיוא םוצ ףור

 ,טסוװרעד םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא ךיז טָאה ןעמ רעבָא ןעװו .סערװענַאמ
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 רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ עלַא ןיוש ןבָאה ,רעגַאל םעד ןזַאלראפ סעװ ןעמ זַא

 .ןעמוקעגנַא זיא גָאפ רעמראוורעד גנַאק

 ,ןַאפעגנָא ךיז עדַאגירבײקסװָארבמָאד יד טָאה העש לטרעפ ןייא ןיא

 :עננײא ,ךעידײבןגײװצ יד ןעמונעצ ,ןפלעצעג יד ןעמונעגרעדנַאנ

 ;ארּפ ןיא רעגַאל רעד ןוא ,ךעלגעמ זיא סָאװ ,ץלַא קעזקור יד ןיא טקַא

 .םרידיווקיל ןעװעג זיא לע

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עדַאגירבײקסװַארכמָאד רעד טימ ןעמַאזוצ

 סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא ערעדנַא עלַא ךיוא טייקטיירג רעלופ

 ןצנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא .געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה ײמרַא עקיזָאד יד

 ןיא יז ןטלאה ,דארג 49 ןופ ץייה רעכעלקערש ַא ייב ,יקוי ןט:24 ןופ גָאט

 עכלעו ,ןטייהניא עשינַאּפש ערעדנַא יז ןפערמ געװ ןפיוא .ןרישרַאמ ןייא

 .טכַאלש רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןקילײטַאב דיז ייז טימ ןעמַאזוצ ןלעװ

 ם

 ּם

 יז
: 

 ארבע דעד ייב טכַאלש יד

 טָאה 1088 לירּפַא ןט:19 ןזיב ןט:0 ןופ עויסנעפָא עשישסישַאפ יד
 יז .ײמרַא רעשינַאקילבוּפער רעד ןטסולרַאפ עכעלקערש טכַאזרוארַאפ

 ;גוה םורַא ,תוחוכ עריא ןופ שנעצַארּפ קיסיירד רעפעגמוא ןריולרַאפ טָאה
 ;2וא;:טסאל טנןֹופט יײװצ ןוא ןטאמרַאה 900 ,ןסקיב טגנזיופ טרעד

 :עמפ יד ןיא ?ירּפַא ןפ:19 םעד ,ּפַאלק ןלַאטַאפ א ןעמוקַאב טָאה יז .סָאט

 ינעב ײב ןעײװצ ףיוא ןרָאװעג ןטינשעצ קילבוּפער רעד ןֹופ עירָאטיר

 םעד ןופ טהילָאזיא ןענופעג ךיז סָאה עינָאלַאטַאק .זָאראיניװ ןוא ָאלרַאק

 ;רא ערעדנוזַאב ייװצ טפמעקעג ןיֹוש ןבָאה סע ,עינַאּפש לייט ןקירעביא
 .ןעיימ

 ,טכַאלש יד טקידנערַאפ ךיז טָאה סע רעדייא רךָאנ ,לירּפַא ןט:0 םעד

 יד ןלעטשוצקעװא ידכ ןרָאטסינימ ענייז טלמַאזרַאפ ָאקנַארפ טָאה

 טקנוּפ ,עינַאּפש ?ןעיובפיוא ,רעדיו .ה .ד ,עיצקורטסנָאקער ןופ עגַארפ

 .טקידנערַאפ ןעוועג ןיוש טלָאװ גירק רעד יו

 ,נירק םענֹופ םישדח עטשרע יד ןיא דירדַאמ ייב יװ טשקגוּפ רעבָא
 ןוא דנַאלשטיײד ןופ רעצישַאב עשיטסישַאפ ענייז ןוא ָאקנַארפ ייס ןבָאה
 ןבָאה עכלעוו ,עיצקַאער עשילגנע ןוא עשיזיוצנַארפ יד ייס ,עילַאטיא
 :אּפש יד ןקיטשרעד ןוא גירק ןטימ ןכַאמ ףוס ַא טלָאװעג רעלעגש סָאװ



 טנבערעגנײרַא טשינ ןבָאה יז .ןובשח ןיא טַאהעג תועט א ,קילבוּפער עשינ

 יז .רעריפ עשינַאקילבוּפער ענייז ןוא קלָאפ ןופ ןביולג ןקימַאלפ םעד

 ןיא רָאנ טשינ ןײגנָא ךָאנ ןלעװ ןפמַאק יד זַא ,ןעזעגסיורָאפ טשינ ןבָאה

 ןקידנעמוק ןופ ץרעמ זיב וליפַא ךָאנ רָאנ ,טסוגיוא---ילֹוי רעדָא ?ירּפַא

 ,ָארבע ךייש םעד ײב טכַאלש יד טרידיצעד טָאה םעד ןגעוװ .1989 רָאי

 .גירק ןקיזָאד םעניא ןדָאזיּפע עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא זיא סָאװ

 :ַאקילבוּפער רעד ןופ ןוא גנוריגער רעד ןופ קנַאדעגטּפוה רעד

 ןרירטנעצנָאק וצ ,ָארבע יד ןריסרָאפ וצ ןעװעג זיא גנוריפ:יימרא רעשינ

 ןרירטנעצנָאק וצ ,אטסאפיראקאזנעניקעמ טינשּפָא ןפיוא תֹוחֹוכ עסיורג

 רעד ןיא ןעגנירדניירא ןוא טיירב רעד ןיא רעטעמַָאליק קיצרעפ עכעלטע

 הףיוא ןטכַאלש ןעלקיװשנַא ןענָאק וצ ידכ ,רעטעמַאליק 90 ---70 ףיוא ףימ

 עשיטסישַאפ יד ןעיצוצּפָא ןעװעג ןיא ?יצ רעד .אנוש ןופ ןעקנַאלמ יד

 יד ןבָאה טײצ רענעי ןיא ?סָאװרַאפ .טנָארפ ןלַארטנעצ םענופ תוחוכ

 2עט ןופ גנוטכיר רעד ןיא עויסנעפָא ןַא ןביוהעגנָא ןעײמרַאגַאקנַארּפ

 :ַאק רעקרַאטש א טימ ,סעיזיוויד 20 ןופ ײמרַא רעקיטכעמ ַא טימ לעור

 900 ,ןעקנַאפ 200 ,ןטַאמרַאה 900 ,רענלעז טנזיוט 240 טימ ,עירעלאװ

 .ןענַאלּפָארעַא

 ארבע יד רעבָא ,ןעענעריּפ יד ןֹופ סױרַא ןסילפ ןכייט עשינַאּפש ליפ

 ןופ ךשמ ןיא .ייז ןופ רעטסקיטכיװ עמַאס ןוא רעטסערג עמַאס רעד זיא

 לָאר עכעלנײװעגרעסױא ןַא טליּפשעג ָארבע יד טָאה רעטרעדנוח:רָאי

 טביולרעד טָאה רעכלעוו ,געװ:רעסַאװ סָלַא עינַאּפש ןופ עטכישעג רעד ןיא

 לֶאו רעקירָאטסיה עסיוועג םיול .דנַאל םענופ ןליימ עַּלַא ןדניברַאפ וצ

 (לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש) "?זדניא:בלַאה רעשירעביא,, ןעמָאנ רעד ןליפַא

 .?ָארבע , ןופ ןעמַאטש

 ז'א ,ָארבע רעד ןיא ןײרַא ךיז טסיג סָאװ ,ךייט רעטסקיטכיװ רעד

 יא ףײלש א ָארבע יד טעדליב ערגעס רעד ןופ םולפוצ םייב .ערגעס יד

 ?בֹוּפער יד טָאה טרָא םעד ףױא טָא ."סע} ןשינײטַאל ַא ןופ םרָאפ רעד

 .עויסנעפָא ריא ןבײהוצנָא ןסָאלשַאב ײמרַא עשינַאקיֿפ

 180 םורַא זיא רָאטקעס ןקיזָאד םעד ףיוא ַארבע רעד ןופ טיירב יד

 900 טעמכ ןכײרגרעד םסענערב עכעלטירפוצמוא עקיזלעפ יד .רעטעמ

 רײט ןופ גערב ןשיטסישַאפ םעד ףיוא ןבָאה ייברעד .ךייה יד רעטעמ

 ןבייהוצפיוא םייקכעלגעמ ַא ןבעגעג יז טָאה סָאװ ,סעבמַאד יד ןענופעג דיז
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 עוזיװיד רעט5980 ןופ טנַאדנעמָאק ,רעטלַאװ= שמרעוווש לָארַא}
 רעשונַאקולבוּפער ןופ טנַאדנעמָאק ,ָאטסעדָאמ לַארענעג רעשינַאּפש ןוא

 וו ברַא

 ןוא וקסװָאקטעומ ,ןַאמטוג .ק
 ,טרָא םוצ געװ ןפווא ןעגָאבנַאוד
 ד ןרָאװעג טעדנורגעג ווא סע וװ

 עונַאּפמַאק2ןוװטָאב

= 





 "אפ ןוא ָאוװינ ןלַאמרָאנ ןייז ןופרעטעמ 944 הףיוא ךייט ןופדַאלפ םעד

 .לַאמ 028 ףיוא םָארטש םעד ןרעלענש

 ןוא רעטיײפ רעד :טרישזַאגנַא ןעוועג ןענעז טכַאלש רעקיזָאד רעד ןיא

 ןטנוא ראג ןוא סעיזיוויד ע0:49 ןוא ע0:89 יד ,ןסוּפרָאק:ײמרַא רעל9

 עלַאנַאיצַאנרעטניא ע0:18 ןוא ע0:11 ,עט:12 ,עט:14 עשימייה ערעזדנוא

 .סעדַאנירב

 29:80 ןופ ןשרַאט עטריסרָאֿפ ןכַאמ וצ ןעמוקעגסיוא ןיא רעפמעק יד

 .טכַאנ ַא רעמעמַאליק

 :םפיֹוה ירד ןיא טלײטענגנײא ןרעװ ןָאק ָארבע רעד יב טכַאלש יד

 :סעזַאפ

 -- טסוגיױא ןפ28 ןזיב יִלֹוי ןט229 ןֹופ רָאירעּפ רעפשרע רעד (1

 ןטכער ןפיוא עוויסנעפַא עשינַאקילבוּפער יד ןֹוא ךייפ םעה ןריסרַָאפ סָאד

 ;גערב

 יד ןופ גנַאנרעביא רעד ןֹוא עויסנעפָארטנַאק עשיטסישַאפ יד (2

 2וא ןט:8 ןופ טרעידעג טָאה עכלעװ ,עוויסנעפעד ןיא רענַאקילבוּפער

 ;רעבָאטקָא ןפ491 ןזיב טסוג

 26 םָאד ןוא סעקַאטַארטנַאק עשיטסישַאפ עקידנרידיצעד יד (9

 רעד ןופ גערב ןקניק ןפיוא תֹוחֹוכ עשינַאקילבוּפער יד ןופ ךיז ןעיצקיר

 .(רעבמעװָאנ ןט:19 --- רעכָאטקָא ןט281) ַארבע

 עלַא ןופ ךעלפיש טלמאזעג ןעמ טָאה ןכָאװ עגנַאל ןופ ךשמ ןיא

 ןיא ןבָאה ןרעּפַאס ,ןעמַארַאּפ טיובעג טָאה ןעמ ,ןכייפ ןוא סעשזַאילּפ

 .לָאר עקיטפכיװ א טליּפשעג געט ענעי

 ףײלשנַארבע םעד הוא ןעמ טָאה יִלֹוי ןפ:24 ןֹופ טכַאנ רעד ןיא-

 (עטרַאק עז) םורד ףיוא אטסאפמא ןוא ןופצ ףיוא אזנעניקעמ ןשיװצ

 ענעי ןיא ןעמָארַאּפ ןוא ךעלפיש הוא .קירב:ןָאטנַאּפ א םיובעגפיוא

 ײמרַא עצנַאנ א רעכירא טייקליטש רעקיסעמשינטלעהראפ ַא ןיא טכַאנ

 .גנונעפַאװַאב רערעווש ןוא רעטכייל ריא טימ

 2ָאּפ ןעמונרַאפ ײמהַא יד טָאה ךייפ םעד ןײגרעכירַא ןכָאנ ךייפג

 וי ןא'אפ ןשיװצ ןריקַאטַא ןבױהעגנַא טָאה לגילפ רעטכער רעד .סעיציז
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 .אטרעשט --- אטסאפמא ןופ טנגעג רעד ןיא רעקניל רעד ,אזנעניקעמ ןוא
 קידנריקַאטַא ,עדַאגירבײקסװָארבמַאד יד ןענופעג ךיז טָאה רעטנעצ ןיא
 -- טנגעג רענעי ןֹומ טָאטש רעטסקיטכיװ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא
 ;ראפ וצ עיסימ יד ןרָאװעג שיורטראפנָא זיא סעצניװשָאב יד .אסעדנאג
 ;לײטנָא ןא םעדןנעװ טביירש סע סָאװ טָא .אחעברָאק טָאטש יד ןעמענ
 :ףמַאק םעד ןיא רעמענ

 ןעגנירד שירט ךָאנ טירט .טנזיופ ,טרעדנוה ךָאנ .רעטעמ א רָאג,

 רימ ןעײרפַאב ןַאּפש ַא ךָאנ ןַאּפש א .טיבעג ןכעלטגייפ ןיא ןײרַא רימ

 .ןטסישַאפ יד ןופ דהע רעזדנוא

 םסיפ רעטרעדנוח רעטנוא ןופ .ףױרַא גהַאב ךיז טקגנעלש געװ רעד

 סעטסוק ,רעמיב ףיוא ךיז טגיילעצ סָאװ ,ביוטש רעסייוו ַא ךיז טגָארט

 ןופ .ןעזסיֹוא ןכעלטױט:בלַאה ,ןעַארג א טיִג רע עכלעװ ,ןטכורפ ןוא

 טימ ןוא האובת ענעדפַאג יד טעלג ?טניוװ א .רענטרעג ךיז ןענירג סנמייוו

 .ןײרַא ?מיה ןיא גרעב יד דיז ןסייר ןרוטנַאק עפרַאש ערעײז

 ןגָאלשעצ טקַאט ןעמַאזגנַאל ַא טימ .ייװצ ....סנייא .יײווצ  ...סנייא

 רעמינּפ יד .ךעלעדנייטש עסייוו יד דיש עטשקעװשטַאב:טסעפו ערעזדנוא

 .קורדסיוא ןבלעז םעד עלַא ןעמוקַאב ,ביוטש ןוא טייקדימ ןופ עטאמ

 ;וצ ךיז ןסיג --- עקיד ןֹוא ערַאד ,עקירעדינ ,עכיוה ,לּפמינ ,פרעב ,םהרבא

 .עסַאמ רעָארג ןייא ןיא ףיונ

 ?רַאוש ןגיוא .ןגיוא יד ןיא קילב ַא ביג .רעמַאזקרעמפיוא קוק רעכָא

 רעקידנקיצטנא ןא םימ עלופ ןוא עקידיירפ ןגיוא .עָאלב ןֹוא עניורב ,עצ

 יד יב דנַאק שיטקַאפ רימ ןרעבָארעד ?תמא ָאזלא זיא'ס .גנורעדנוװרַאפ

 ...?ןטסישַאפ

 קירוצ ףיוא ןוא סיױרַאפ ףיוא ,סקניק ףיוא ןוא סטכער ףיֹוא טעה

 ןרעטש סע .דליב ןטימ ןקיטעזנַא טשינ ריז ןענַאק ןוא ןקוק יז ,ןגיוא ןקוק
 :ארג יד .ןליוק ןוא ןסקיב עקידנדײנשנײרַא ךיז סמערָא יד ןיא יד טשינ

 .רעּפרעק םעד טשינ ןקירד ,ןעמיר םעד םורַא דיז ןרעטנַאלּפ סָאװ ,ןטַאנ

 ?בייל םוצ ךיז טּפעלק סָאװ ,דמעה עטציוושראפ סָאד טליפ רעװ

 ילפ רעזָאלגַאלּפ ,רעטנכײצַאבמוא רעד .ןענַאלּפָארעא עשיטסישַאפ

 ײסָאש רעד .טקאפ םעד ןפיירגַאב טשינ סָאד ןוא קינַאּפ רעייז טַארַאפ

 :עטש:ףושיכ ַא ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא יװ ןרָאװעג טקידײלעגסיױוא ןזיא

 רעײז ףיוא רימ ןטרַאװ ,ןייטש ַא רעדָא טסוק א ןיא טרַאּפשעגנָא .עלעק

 .ןדניוושראפ

 לע



 .טנזופ ,טרעדנוה ,רעפעמ ַא רעדיװ ןוא .שרַאפ רעד רעדיוװ ןוא

 עזָאלפָאלש ןוא ןשרַאפ ?פיװ ?ךרודַא רימ ןענעז רעטעמַאליק ?פיוו

 *לפכענ

 :טסיניװטָאב רעדנַא ןא טלײצרעד סע סָאװ טָא ןוא

 :טפמַאק רעטיױרטרַאּפנַא יז רעד ןופ ץלָאטש ןענעז סעצניװפַאב יד,

 ןפכער ןפיוא .עקַאטַא רעד וצ םזַאיזוטנע טימ ךיז ןזָאל ייז ןוא עכאגפיוא

 עלעודיװידניא ףךרוד ,ןליוק ןופ לגַאה א רעטנוא ךיז רימ ןקור ?נילפ

 ןצונ הרבח (..) .ליצ םוצ רעטנעענ ץלַא םיוכ וצ םיוב ןופ ןעגנורּפש

 ןרסנַאװַא רעײפ ןקרַאטש םעד ץַארט ןוא גנוקעד עכעלנעמ עדעי סיוא

 ."ןטסולראפ םוש ןָא רעטעמָאליק ַא רעכעה ריס

 ,עיסימ ריא ןריפסיוא םייל עינַאּפמָאק:ןיװמַאב יד קידנריװרעסבַא

 ןרעקיפפעה ץלַא םעד טלעטשעגטסעפ ןַאילַאטַאב ןופ גנוריּפנָא יד טָאה

 רעד ןופ רעניארקוא יד ףליהוצ םקיש יז ,ןטסישַאפ יד ןופ דנַאטשרעדיװ

 לעפַאב א טיִג טנַאדנעמַאק-ןָאילַאטַאב רעד ןוא עינַאּפמַאק:ַאקנעשטוװעש

 יד םימ ןדיי יד ןריקַאטַא עיניל רעצנַאג רעד ףיוא .ןריקַאטַא וצ ףכית

 רעדיוװ רעשיטסישאפ רעד טרעװ ףמַאק העש רעכבלַאה א ךַאנ .רעניארקוא

 טָאטש רעד ןיא ךיירניז ןיירא ןרישרַאמ סעצניװפַאב יד .רעכאווש דנַאטש

 .ארעברַאק

 :ַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןיא ,ילוי ןט:20 םעד ,רעטעּפש נאט א טימ

 2נַאנ ןוא ארעברַאק ןשיװצ ךעלנרעב ריפ ןריקַאטַא וצ ןלַאפעגסױא עיג

 "טקַאפאלאפ} רעד .טקיטסעפַאב ןסעזעג ןענעז ןטסישאפ יד וװ ,אסעד

 .?ןלַאקניל , ןופ רענַאקירעמַא יד טימ ןעמַאזוצ סעיציזַאּפ ןעמונראפ טָאה

 עג ןבַאה ,!עננוקרַאטשראפ עקידרדסכ קידנעמוקַאב ,ןפסישאפ יד

 ערעכעה ףיוא ךיז קידנעניפענ .דנַאטשרעדיװ ןטלפייווצרַאפ א טלעטש

 ,-עיימרא:סקלַָאפ יד ןסישַאב וצ טרעהעגפיוא טשינ יז ןבַאה ,סעיציזַאּפ

 יײקסװַארנמַאד , ןופ רענַאקירעמַא ןוא רעינַאּפש ,ןדיי ,ןקַאילַאּפ יד רעבַא

 רדסכ ךיז טייקיקענפראה רעכעלנײװעגרעסיױוא טימ ןבַאה "ןלַאקניל , ןוא

 םעד ןופ ןרָאװעג טנַאירַאפ ןענעז ןטסיקנארפ יד ןעו .סיֹורָאפ טקורעג

 ןיפ ןרעיופ יד יײב ןענופעג רענאקילכוּפער יד ךיז ןבַאה לגרעכ ןטצעל

 .אסעדנאג

 ץשיטסישאפ יד ןיא גנושימעצ ַא טכַארבעגנײרא טָאה עװיסנעפַא יד

 רעוועג רעווש ןוא טכייל םוכס רעסיורג ַא ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא סע .ןעייר

 .עגעננַאפעג 6000 ןוא
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 .גײא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה ָארבע רעד ייב גיִז רעטשרע רעד

 ?אווג ייב הלּפמ רעשיטסישאפ רעד וצ ןכילנראפ םיא ןבָאה ?ייט א .קורד

 בײהנָא רעד זיולב זיא סָאד זא ,ןענַאטשראפ ןבָאה ערעדנא ,אראכאלאד

 .טכאלש רעסיורג ַא ןופ

 רָאנ .טײצ רערעגנעל ַא ףױא טלעטשעגניא ךיז טָאה טכַאלש יד

 טשרעהַאב רענַאקילבוּפער יד ןבָאה ,עװיסנעפַא רעכיירניז געט ףפלעווצ

 ;גלָאפ טלגנירעגמורַא רעדַא ןעמונרַאפ ןבָאה יז .ָארבע רעד ןופ לָאט םעד

 ַאכאּפ ,סָאקרא סָאל עד אבלאקיוו ,ןָאיאפ ,אזנעניקעמ ;ןטפַאשסטרָא עקיד
 .אטרעשסמ ןֹוא טעלַאפינעב ,ַאקולַאסַאמ עד

 ;כיֹוה ןֹוא גרעב עטסקיטכיװ יד טשרעהַאב טָאה ײמרַא:סקלָאפ יד

 :נאנ ןופ טנגענ רעד ןיא .אטעאנ ןוא אקעראפאפ ,טנגענ רעד ןֹופ ןמייק

 .טלָאדנאּפ (ַאררעיס) ןיא ,סלאבאק טײקנחַאב יד ןעמונרַאֿפ יז טָאה אסעד

 טימ עינַאּפמַאק:ןיװטָאב רעד ןופ רעפמעק יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע וװ

 .רעדירב:ספמַאק עשיליוּפ ערעײז

 ו-ֿלָאמעג ילֹוי ןפ:28 םעד טָאה רוטנעגַא:ןפַארגעלעט עשינַאּפש יד

 :יב ףיֹוא .ךייט רעשינַאּפש ַא ןרָאװעג קירוצ זיא ארבע, :ענָאלעצרַאב ןופ

 ."ןָאפ עשינַאקילבוּפער עקירילָאקיײרד יד רעדיװ טרעטַאלפ ןגערב עד

 קסװָארבמַאד יד טָאה עוויסנעפָא רעכיירגיז רעקיזָאד רעד ןיא
 ןוא טיײקיטסולספמַאק ,טיקשידלעה טימ טנכיײצעגסיוא ךיז עדַאגירב

 רעד ןופ ?ײט סָלַא ,עינַאּפמָאק:ןיװטָאב יד .קינכעט:המחלמ רעכיוה
 .רעיימשייב ןקידוככב ריא ןבענעג טָאה ,עדַאגירבײקסװַארבמַָאד

 ארבע רעד ייב גירק:עיציזַאּפ

 ער יד ןבָאה ארבע יד ןײגרעבירוַא ןכָאנ געט עטשרע יד ןיא ןיֹוש

 קידנבײהנָא .סעיציזָאּפ עיינ יד ףיוא ןקיטסעפַאב ךיז ןעמונעג רענַאקילבוּפ

 2וַאֹּפ א ןופ עזאפ א ןיא ןירא טכאלש יד טײג טסוניוא ןט:6 םענופ

 .גירק:עיצ

 2אפ יד ןבָאה עזַאפףמַאק רעײג רעד טָא ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ער רעד טימ טקַאטנַאק ןטקעריד ןיא ןעמוק וצ טשינ טימַאב ךיז ןטסיש

280 



 טביװעגרעביא רעייז םצונעגסיוא ןבָאה ייז .ײמהַא:סקלָאפ רעשינַאקילבוּפ

 :טָא2טנַארפ .ענײלק קיסעמשינטלעהראפ ףיוא .ןעלמימ עשינכעט ןוא

 :םֹוא ןענַאלּפַארעַא עשינעילַאטיא ןוא עשישמייד רעקילדנעצ ןבָאה ןפינש

 :אטא ןבָאה יײז .סעיציזַאּפ עשינַאקילבוּפער יד טרידרַאכמַאב ךעלרעהפיוא

 זא ,טנײמעג ןבָאה ײז ןעװ .סעּפָאקָא ןוא ןנוצ ,ןעמָארַאּפ ,ןקירב טריק

 ןַאפ זָאל א ךיז ןגעלפ ,טרעפעמשעצ ןצנַאגניא ןיֹוש ןענעז טעּפָאקָא יד

 ןעװ ןוא ןטַאמרַאה ןופ רעיפ ןטכידעג ַא ןופ שצישַאב ,ןעקנַאט ערעײז

 ןפיוא ןבעל ןופ ןמיס ןייק ןבילבעגנ טשינ ןיא סע זַא ,טכאדעג דיז טָאה יז

 . .ןריקַאטַא וצ טגאוועג עירעטנַאפניא יד טשרע טָאה ,טרָא םענעכעגעג

 אשימ --- טקַאפאלאפ ןַאלַאטַאב םעד ןופ ראסימַאק:טילָאּפ רעד

 :פ .מֹוג "ןיװמַאב , ןיא זבירשעג טָאה ,רעגער

 2 ליפ ױזַא טשינ קידנרידיצעד ןענעז ארבע רעד ייב ןפמַאק ידע !

 ;יא ןֹופ טנעמעלע סלַא יװ ,גנוטיײדַאב רעלַאשנעמַאמ רעשיטקאפ רעייֵז ביק

 טימ טריגיבמַאק גגוקידיטראפ יד .ןעמרָאפספמַאק עינ וצ גנַאנרעב

 לעיצעּפס ףרַאד ןעמ .גנוקידייטראפ טימ טריניכמַאק קַאטַא רעד ןֹוא קַאטַא

 ןגעק ףמַאק ןופ ןעלטימ עכיירניז לַאמטפַא ,עיינ יד ןכיירטשרעטנוא

 ;װענאמ ןֹוא גנודניבראפ עקידנצנעלג יד יװ ,עיצַאיװַא ןוא עירעליטרַא

 גנוריציפיטרָאפ ןופ טיבעג ןפיוא .גנוריציפיטרָאפ יד ןאד ןוא .קיטקַאמ:ריר

 .טעברַא רעכעלשטנעמ ןֹופ רעדנוװ ןפַאשעג געט עצרֹוק ןיא רימ ןבָאה

 ,!רָאב םענרעניטש םוצ עטסַאּפענוצ טשינ ןטנעמורטסניא טימ סָאד ןֹוא

 .אמוו ףמאק ןיא ,עיצאיוַא ןוא עירעליטרַא ןֹופ רעייפ ןרעמנוא

 עקיטכיװ ערעדנַא ףיוא ןוא סלַאדנאפ אהעיס ןופ ןזלעפ יד ןיא

 :לעוװ ,רעװעגנישַאמ ןופפ ןטסענ ןוא סעּפָאקַא ןסקאוועגסיוא ןענעז ןפקונוּפ

 ןימ רעײז ןיא קיטש:טסנוק עכעלקריװ סלַא ןרעװ טנכערַאפ ןענַאק עכ

 עמרעקאעצ טולב זיב ןבָאה טנעוװײרענײטש עקירָאיטנזױטמ ,עטרַאה יד ןיא

 ןבָאה סע וװ ,סנבורג עמעװקַאב ןוא עפיפ טקַאהעגסיױוא טנעה:ןטַאדלַאס

 יד .רעפמעק עשינַאקילכוּפער יד ןבַאר;עגנײא ךיז רעװעג רעייז םימ

 גימש ,רעצעלק ,רעמייב טימ טריקסַאמראפ קישכערּפ ןענעז ןעיישנַארפ

 ןא םימ טרָא ןפיױא ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז סָאװ ,קעז ןוא דרע ,רעג

 .םייקקענש רערעיוהעגמוא

 2םעט יר עיניל:טנָארפ רעצנַאנ רעד ףיֹוא ןעמ טרעה טכַאנ ןֹוא גַאט

 2יזַאבמוא יד רַאפ ןפַאש סָאװ ,ףָאליק ןוא עמַאּפָאל ןופ יירעגגילק עַּמ

 :רעדָאפ ןיא ,ןשינעטלעהַאב עכעלטסניק עײנ ץלַא ןטַאדלָאסגָארבע ערַאכ
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 :עמש ןופ םעטסיס רעצנַאג א סיוא דלַאב טסקאוו סע עכלעוו ןופ םנורג

 עטשריניבמָאק ַא ךיז טיצ עיניל:רעייפ רעטשרע רעד רעשטניה .ןפַארד עקיכ

 ןופ םייקיעפ:רװענַאמ יד ןרעסערגרַאפ עכלעוו ,סעּפָאקַא;װרעזער ןופ ץענ

 ךעלנעממוא טנייפ םעד טרעװ םורא ױזַא .ןוורעזער עכעלגעװַאב ערעזדנוא

 ןוא ןעגנלײטּפָא יד ןריזילַארָאמעד וצ ,סעיניל ערעזדנוא ןריזילַארַאּפ ֹוצ

 .טנָארפ םעד ןכערב

 2ע8 ךרוד אנוש םעד ןרישנעירָאזעד ןופ קיטקַאט יד ןענרעל רימ

 א סיורא ןפור סָאװ ,סעקאמפארפנַאק ענעקַארשרעדמוא ןוא עקידמעצ

 ;עד סָאװ ,ורוצ טשינ לָאמניײק םיא ןזַאל רימ .ןעייר ענייז ןיא גנושימעצ

 יליבַאהער ןפמַאק ערעזדנוא .ןּפורט ענייז םריוװרענעד ןוא טריזילארָאמ

 .יטראפ:גרַאב ןופ לטפימ עטסמאזקריוו סָאד סלַא רעפראוונליוק םעד ןרימ

 ןיא .ןטַאדלָאס עקיטולבטלאק ,ענעקַארשרעדמוא ןופ טנעה יד ןיא גנוקיד

 נא רעד ןופ טייקכעלצונ יד ןרָאװעג :זיװַאב ךיוא זיא ףמַאק רעזדנוא

 ןענָאק ןטסירעטנַאפניא עכעלנײװעג זא .ה .ד ,גנוגעװַאב 2 עיצאיוואיס

 ."ןעקנַאט ןוא ןענַאלּפָארעַא ןגעק ןפמעק םַאזקריװ

 :םקלָאפ עשינַאּפש יד דיז ןבַאה ,אילעראטאפ ייב ,טסוגיױוא ןט:18 םעד

 טקיטיײנעג ךיז ןבָאה יז ,ענַאל רערעװש רעייז א ןיא ןענופעגנ רעײמרַא

 .ןעגנוקראטשרַאפ ןיא

 :(פ .מונ ,"ןיװמָאב,,) טביירש םיובנשריק קעוועס

 טימ ןפיול ןרעירוק .?סעק א ןיא יװ טדיז סוּפרָאק ןופ בַאטש ןיא

 ןפיוא :תועידי עקידנקיאורמואַאב ןָא ןעמוק'ס ;ןטרַאּפאר ןוא ןלעפַאב

 ;יטסישאפ 9 ןריקאפא סָאקרא סָאל עד אבלאליוו ןופ םלוע:תיב ןופ םורד

 ןרעװ 802 ןוא 402 ?נרעב ןפיוא סעיציזָאּפ ערעזדנוא .ןענַאילַאטַאב עש

 :עיצאװרעסבָא רעד טעדלעמ -- סעירעטַאב עכעלטנייפ 10 ךרוד ןסַאשַאב

 .טקנוּפ

 טרעטשעצ ןענעז ןקירב יד ?ןענַאװ דרוד .ןוורעזער ןעגנערב זומ זעמ

 טימ ךיז ןדניבראפ וצ לעפַאב א םוקַאב'כ .ןסָאשַאב ןרעװ ןגעװ יד ןֹוא

 :רעביא יז ןוא ָארבע גערב ןטכער ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,עיזיוויד רעד

 וצ ןרעױדעג פעװ ךעלפיש טימ .אילעראטאפ ןבענ ײסַאש םוצ ןריפ

 העש לטרעפ ףניפ ןיא .שנַאדנעמַאק:ןרעינישזניא םעד ףיוא ךוז ךדיא .גנַאֿל

 :ָאילַאטַאב יד ןוא ?קירב:עירעטנַאפניא יינ א קיטרַאפ זדנוא רַאפ טרעוו

 .ךייפ םעד רעבירַא ןעייג ןענ

 הם



 ןבײה טנװָא ןיא 6 .ןרָאװעג ןגָאלשענּפָא ןיא קַאטַא רעטשרע רעד

 :ַאראמ רעטנורעד ,סעדַאגירב 2 בורק .ףירגנָא םעיינ ַא ןָא ןטסישאפ יד

 ;ראפ דנַאטשרעדיװ רעזדנוא .סעיניל ערעזדנוא ןריקַאטַא תוחוכ עשינַאק

 .טנעגניטנַאק עײנ ץלַא רעבָא ןעננערב יז .ןטסולרַאפ עקיזיר ייֵז טפַאש

 ןהרעזער יד .ןרימרַאילַא סעדַאגירב יד .ןפמַאק:ןמעגנַאב וצ טמוק סע
 ;ַאק סָאװ רעדייא ןוא רָאפקעס ןסיורג ַאזַא ןשרעהַאב ֹוצ קינײװ וצ ןענעז
 .ןרעװ ןכַארבעג סעיניל יד ןענ

 יד ןטלַאה וצ ןײרּפ ןדעי ראפ טלעפַאב טנַאדנעמַאק:םופרַאק רעד

 ,ךעלגעממוא טעמכ סָאד ןיא טקנוּפדנַאטש ןשירעטילימ ןופ .םעיציזַאּפ

 ע0:18 יד ךיא קיש'כ ,טנװַא זיב סיוא טלַאה , .ָאי --- ןשילַארַאמ ןופ

 "יוועװ ןיא ןיוש ןזיא יז .עדאגירכ

 סעדַאגירב יד ןופ .גנומיטש עטקירדעג ַא טשרעה בַאטש:עיזיװיד ןיא

 טכיוה ,רעביא ביג'כ ןכלעװ ,לעפַאב רעד .תועידי ערעגרע ץילַא ןעמוק

 ןריציפַא יד .רעטייה ךיילג טרעװ גנומיטש יד .םעטָא םעיינ א ןיירא רעבָא

 א טפיול ןטייהניא עֶלַא וצ .סעיגיל יד וצ ךיילג ךיז ןזַאל ןראסימַאק ןוא

 2ק עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ...ןטלַאהסיױא ןיירּפ ןדעי רַאפ , ;גנונעדרָארַאפ

 = .ףליה ֹוצ טנייה דַאנ ןעמ

 ףוא ןטַארטעגּפָא טשינ ןענעז רענלעז עשינַאּפש עשידלעה יד ןוא

 ;עג ךיז ןטסישאפ יד ןבָאה ןטסולראפ עקידלאוועג טימ .פירש ןייא ןייק
 .ןעיצקירוצ טזומ

 :טביירש רעגעד אשימ

 :ַאּממָאק עשידלעה ענייז טימ טָאה "סקָאפאלאפ , ןָאילַאטַאבכ רעד,

 יד טְרָא ןעעזעגנָא ןַא קידנעטש יװ טמענרַאפ סע עכלעװ ןשיװצ ,סעיג

 .ָארבע רעד ייב גיז םוצ ןגָארטעגײב ליפ ,עינַאּפמַאק:ןיװטָאב

 רעטשרע רעד ןיא טנכײצעגסיױא ךיז טָאה עינַאּפמָאק:ןיװטַאב יד

 :ףמוירמ ןיא לָאר ריא .ןפמַאקנ:ָארבע יד ןופ עזַאפ רעטייװצ רעד ןיא ןוא

 ןוא ארעברָאק ןופ םערוטש ןיא ןוא ןפיבעג עטײרפַאב יד רעביא שרַאמ

 רעטעּפש ןבָאה ריס ןעװ .טנַאקַאב ןײמעגלַא ןיא טציא ןיא אסעדנאג

 עשינַאּפש ןוא עשידי יד ןבָאה ,גנוקידײטרַאפ וצ ןינרעביא טזומעג

 ,קעז ןגָארפעג ,דרע עקידרענײמש יד ןבָארנעג קידתונשקע סעצניװפַאב

 ;יטרַאפָארבע רעד ןופ ןעײשנַארט יד טיובעג ןוא רעצעלק ןטינשעג
 .י"גגוקיד

 6 2 יש



 ערעזדנוא ןופ אפוג סעּפָאקַא יד ןיא ןעגנירדניירא טציא ריִמָאל

 .סעצניװטַאב

 :ַאד יד ןיא סעּפָאקַא יד ןיא ןבעל סָאד טרעדקיש סע ױזַא יװ םָא

 :ײז ןופ רענייא געט עסייה עקיז

 ,עישנארט יד ןיא ןענעז רימ .רעייפ שיטסישַאפ ןוא דרע ,למיה,

 2ארַאּפ יד ףױוא ,קעז עטליפעגנַא ןופ רעכעד טימס שינעטלעהַאב ןיא

 2;ולק יד ךרוד .ןטסישַאפ יד רַאֿפ קנַאשעג טיירנעגוצ ַא ,ןטַאנַארג--ןטעפ

 ,ןדָאב ןכעלשנייפ םעד ןגיוא ערעזדנוא ןּפַאטַאב רעכעל:רעסיש עקישט

 .רעװ םשינ טרָאד ךדיז טזײװַאב סע יצ

 2וא יװ עיצינומא ןדנעװשרַאפ ייז .ןטסישאפ יד ןשטנעמ ענרָאמ

 .ןעװעלַאשז עשז סָאװ .ָאפ ,סרעזדנוא טשינ ןיא'ס :ןכיירטשוצרעט

 טײדַאב ּפָאק םעד ןבייהפיוא רעכַא ,גנוקרעמַאב א ןכַאמ ייז דיז טסולג'ס

 ?סָאװ ןגעװ .ןסעומש ןוא ןסע ,ןרעכיור הרבח יד .דרַאמטסבלעז טציא

 עשיטַאּפמיס ,עיצַאיװַא רעביא ,ןטַאמרַאה:עיטרַאמ רעביא .ץלַא ןגעוו

 :רעבעל ענעזדנעג ןגעװ וליפא ןוא סעימַאּפמיס:ןלָאטיּפש ןוא ,ןלָאטיּפש

 .זירַאּפ ןיא לצעלּפ ןופ ןענארָאטסער יד ןיא ךעל

 .תוישעמ ןופ סאּפאז ןייז טּפעשענסױא טשינ ץלא רָאנ טָאה קעבלא

 ײז .ןעילפ ןליוק יד ןוא טכַאל רע ,קיצראה טכַאל ןוא פרעה קעמיש

 םעק יד .רעהפיוא ןא טלַאנק עירעליטרא יד .ןרעיוא יד ייב טרַאה ןפייפ

 ןסירעגפיוא ןבענרעד ַאד טָאה טָא .דרע רעד וצ שיטַאמַָאטיױא דיז ןניוב

 םיוא ןעשטשיווס ךעלענייפ ,ןוז יד ךָאנ טנייש סיעכהלנוצ יװ .טיוט רעד

 .רעמינּפ ערעזדנוא רעביא ?יֹופ ןכירק ןנילפ ןֹוא ךעלעדילײעביפ ערעײז

 רעד ךרודַא זיא'ס .ור יד טמוק טציא .0 ךעלדנע ןוא 8 ,7 רעגייזא זיא'ס

 ןדנוא רַאפ ןיא סָאװ ,טכַאנ יד טמוק'ס .טכַאנ זדנוא ראפ זיא סָאװ ,גָאט

 יַאק ןעמ .ןקור םעד סיוא טכיילג ןעמ ,ּפַאקַא ןופ טכירק םלוע רעד .גָאט

 ,סנטסַאּפ:ךאװ טלעטשעצ ןרעו'ס .סיפ ןוא טנעה יד טימ ןגעװַאב ךיוא

 :ץבעלרעביא עטנַאקיּפ ךיז ןליצרעד ןוא טיורבשנװַא ןסע ערעדנַא יד

 :רַאֿפ ןנעװ דימת יוװ טהעה ,רַאטינַאס רעזדנוא ,סנאיאפ .גַאט ןֹופ ןשיג
 .עטעדנווו

 קירוצ זדנוא טקיש טנַאדנעמַאק רעד .גנַאלפ טשינ ָאד ןביילב רימ

 עמ רעבַא ןענעז סע ,קיאֹור עקַאט זיא טכַאנ יד .ןײרַא ײשנַארפ ןיא

 גָאפ ןכרוד םעד טכירַאֿפ ןעמ ,ןעמ טעברא סנקירעביא ,ןזירּפרויס ךעל

 רעד רענייזא 12 ךַאג .רעמ ךָאנ םיא טפיטראפ ןעמ ,ּפָאקַא זטקידעשַאב
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 ,עטיש עזָאלטכורפ ַא ,עיצרָאּפ:טכַאנ עכעלנייװעג יד רעגגעק יד ןעגנַאל
 2נא טרעװ דלַאב .עיצינומא רָאש א ,טשינ ןרעפטנע ערעזדנוא .ייר
 .ליטש ןצנַאג

 יד ןופ טהעטײװרעד .סעיסוקסיד ףױא ײר יד טמוק םציא
 ;םיד ,טנכײצעגסױא יז רימ ןרעה ,רעטעמ 200 ןיולב הוא ןטסישַאפ
 ,סעבמָאב רעביא ,עקיליוװיירפ רעביא ,גָאטרַאפ ןיב ייז טימ ןעמ טריטוס
 :שינעילאטיא רעד ןוא םעטש עטעטכינראפ ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ
 ןיא .רעפרעו=?דיז ןוא ןטעשיּפע ךיוא ןלַאפ סע .עיזַאװניא רעשישטייד
 רעמעװקַאבמוא ןַא יב  .םזירַאטנעמַאלרַאּפ רעבָא טשרעה ןײמעגלַא
 ןעמ .עזארפ עקיליב ַא סעּפע רעדָא ,ןגײװשליטש ַא טרָאד טלַאפ עגַארפ
 טלַאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ ערעזדנוא ןענעז טרָאד ךיוא זַא ,רעבָא טליפ
 .חוכ טימ

 זיב .גָאטרַאפ רעבָא ןיוש ןיא סע .ןרעטש יד ךָאנ ןעיטש סע
 רעכעלנײװעג רעד ןַא ריז טבײה ןַאד ןֹוא גָאט רימ ןבָאה רענײזַא 8
 .רעטסעקרָא

 סע ןוא ןטַאנַארג ףיוא ןסייר'ס .לָאמַארעדיװ ןעשטשיווס ןלענּפַארש
 רעגנע ןייז ןיא .ןסנַאמַאר ערעײז סיוא ןעגניז ךעלענייפ ןוא ןוז יד םנייש
 רָאפ טצעז ןוא רעבַארַא ןַא יװ םיפ יד קעבלא טגילרַאפ שינעשלעהַאב
 .תוישעמ עקיבײא עניײז

 ?גָאט רעד ןעגנערב ןדנוא טעװ סָאװ

 .(8 .מֹונ גנוטיצ:יישנארט ,"ןיװטָאב ,) ."טכַאנײיב ןעזרעדיװ םוצ
 :עמ ענעי ןופ ןקורדניא ענַיז טלײצרעד טסיניװשַאב רערעדנַא ןא

 ;ןפוא ןקידנגלַאפ ףיוא

 וצ ?עפַאב ַא ןָא םמוק ,דימ ,ןשַאװעגּפָא טשינ ךָאנ ןענעז רימָ;
 :געטש יװ ךיז טמענ עינַאּפמַאק:ןיװטָאב יד .סעיניל:װרעזער ןעמענרַאפ
 -- עטײװצ יד ,גנוקידײטרַאפ רַאפ עיצקעס ןײא .טעברַא רעד וצ קיד
 ןקיפיג ךיז ןלעװ רימ זַא ,טנימעג ןבָאה רימ .עיניל:ריּפשסיוא סלַא
 ןפכירוצניא ידכ ,דרע עקידרעניטש יד ןטלאפש ףױא טימַאניד ןיא
 לָאמניק רעבָא ןזָאל סעצניװטָאב יד .(ןשינעטלעהַאב) ""סאיכופער ,
 .טנעה יד ּפַָארא טשינ

 .ןוָאלב טנעה יד ףיוא ,ןרעטש ןופ ךיז טסיג סיײװש .םעברַא רעד וצ
 וצ ןפלעה עקרַאטש יד .ןטיײװצ םעד טביירט רענייא ,טסייר טעברַא יד
 ןוא סאיכופער יד קיטראפ ןרעװ טייצ רעצרוק ַא ךרוד ןוא עכַאװש יד
 | .ןֿפעפַאב ערעטיײװ ףיוא ןטראוו רימ .ןעיישנארפ

54 



 -- ."ןעמוק טשיג ײז ןלעװ ָאד, .טשינ ןעמ טעז ןטסישַאפ  ןייק -

 ןלעװ ײז ןיב ,טשינ רעבָא ךיז ןעגעגונגַאב רימ .טנַאפלעה רבח טגָאו

 .סױרָאפ ןעײג רימ .זדנוא וצ ןעמוק

 םיורט רעטלַא ןייז ,טמעמָאעגּפָא רעטכייל טָאה םערדָאט רבח רעד --

 2וה א ןיוש ןענעז םעיניל עשיטסישַאפ יד ,טכעלקריװרַאפ ךיז טָאה

 רע ןעװ ,דירפ ןײז ןיא ךעלנײװעגרעסיױא ןוא ןדנוא ןֹופ רעטעמ שרעד

 רעכיא ךיז םײרּפשעצ קאט:קאט רעד ןוא ?דנישַאמ ןייז גנַאג ןיא טזָאל

 .רלעפטכַאלש ןופ םיירב ןוא גנעק רעד
 ריִמ ."קיטרַאפ ןענעז 2, :עמיטש ןײז רימ ןרעהרעד לָאמַאטימ |

 ;קעװַא ןוא ןפָארפעג טָאה רע .קיטכיר .טרָא םענעזיװעגנָא ןפיוא ןקוק
 תמַא טימ ןרָאלעגנָא ?זיא ןא ןוא טסישַאפ א טרָא ןפיוא טניילעג

 "?רעטייר רבח ,ןסיש ןיֹוש ךיא ןָאק -- רע טגערפ --- טציא ןֹוא, .עיצינ

 גמרא .עבלעז סָאד סיֹוא גָאט ןיא גָאט רעביא ךיז טרזח געט ליפ

 2לעװ ,ןעישנַארפ ערעזדנוא ןטכינרַאֿפ עיצַאיװַא ןוא ןטאמראה ,עירעל

 םוצ קידנביױלג .טכַאניב סיֹוא קירוצ ךעלניװעג ןרעמעבראפ רימ עכ

 םוצ סיורא ןטסישַאפ יד ןעײנ ,רעמ טשינ ןריטסיזקע רימ זַא ,ףוס

 ןרעקוצמוא ריז לענש רעבָא ײז ןעגניווצ ןליוק עשיטסיגיװטָאב יד .קַאטַא

 ערעזדנוא טרעטשעצ עקַאט ןבָאה ײז .סעיציזָאּפ עטלַא ערעײז ןיא

 .טסיײג רעזדנוא ןוא זדנוא טשינ רעבָא ,ןעײשנַארמ

 ןבָאה יז .ןטַאדלָאס עשיטסישאפיטנא ערעזדנוא ןענעק םיאנוש יד

 ןוא ?ומטרעװ ןענעװ רעפמעק עשינַאקילבופער יד זא ,שנייצרעביא יז

 ןדעי ןציש ןֹוא ןריקַאטַא ןַאק סָאװ ,טפַארק ַא ןיא יז ןופ רעדעי זַא

 ."ךרוד טשינ ןטסישאפ יד ןלעװ רעבירעד ,דרע ןאּפש

 נָא םעד טניז ןופ ןטלַאהעג שידקעה ךיז סעצניװטַאב יד ןבַאה ױזַא

 .געט עטסנדישטנא עטצעל יד ...ןיב עװיסנעפָא רעד ןופ בייח

 טנַארפ ןפיוא נעמט עטצעל יד

 יד ךיז ןעניפעג ,רעבמעטּפעס ןופ געט עטשרע יד ןופ קידנבײהנָא

 ."טקָאפאלאפ , טימ תונכשב ןָאילַאטַאב:שטיװעקצימס םעד ןֹופ רעטמעק

 טהעש רעד ןופ רעניארקוא יד טייז ריא יב טָאה עינַאּפמַאק:ןיװטַאב יד

 ;ּפשסיא ןֹוא ןטסיקנאמ:יטנא עװַארב עריא םימ עינַאּפמַאקנַאקגעשמ

 יקסנירַאװ ןופ ןעמַאנ ןפיוא עינַאּפמַאקןענַארעפעװ עשילױוּפ יד ,רער
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 ןופ ןעמענ יד ףױא סעינַאּפמָאק עשינַאּפש עקישומ עגגוי ײװצ יד ןוא

 אגיל -- ןידלעה רעכעלטנגוי רעשינַאפש רעד ןופ ןוא וָאגַאכַאטס
 יי יב .אנעדא

 ;גיא סעינַאּפמָאק ענײז טימ טָאה "טקָאפאלאפ ,, ןֹופ בַאטש רעד

 :גיברַאפ ץוחַא ,סעיניק עשינָאפעלעט 10 ךרוד גנודניברַאפ א טלעטשעג

 עסיוװעג א תושר רעײז ןיא טַאהעג ןבָאה ןרָאטיגַאס יד ךיוא ןוא יײז .רעקד
 .ןעלזיאנקיומ לָאצ

 עיצַאזינַאנרָא יד זיא טנַארטנָארבע ןופ ןעגנוגנידַאב ערעװש יד ןיא
 רעד םימ ןֹוא טײז ןײא ןופ סעינַאּפמָאק יד טימ גגודגיברַאפ יד ןוא

 .עטמַאהרעטסומ א ןעװעג --- רערעדגַא רעד ןופ עדַאגירב

 :ַאזוצ עינַאּפמַאקןיוטָאב יד טָאה רעבמעטּפעס ןט410 םעד םגיז

 2װמָאב ןײא .ןפמַאק ערעװש טריפענ עדַאנירב רעצנַאג רעד םימ ןעמ
 :םביורש טסיג

 -עבמעטּפעס ןט:10 םעד רימ ןעגעז שרַאמ;:טכַאנ ןצרוק ַא רָאנע
 ריז ןבָאה רימ .עיניל רעמשרע רעד ןופ רעטעמָאליק 2 ַא זיב ןעמוקעגנָא
 ןַא ,גנַאלק א םורא טײג סע .טורעג ןֹוא גרַאב ןרעביא ןפרָאװעצ לענש
 טשינג ןירעד רעֶבָא ןיא רענייק ,סעיציזָאּפ יד ףיוא םנייה ךָאנ ןעייג רימ
 טױידרַאבמָאב יז ,עיצַאיװַא עשיטסישאפ יד זדנוא םכוזאב גָאטײב .רעכיז
 רעד ןדנוא טלמַאזראפ גָאטיטכָאנ רעגייזא ס םורַא .זדגוא ןופ טייװ טשינ
 עטנעָאג יד ןעמענרַאפ ןעײג רימ זא ,טרעלקרעד ןוא קגימ טנַאדנעמָאק
 .ןרעװ ןטלאהעגנייא ןיירפ ןדעי רַאפ ןפרַאד עכלעו ,םעיגיק

 ודנוא ןעמ טָאה ,רעטצניפ ןרעװ וצ ןבױהעגנָא רָאנ םָאה סע יװ
 .ק טעטש ןופ טײז רעקניל רעד ףיוא םסָאטיוא;טסאק טימ טריפעגוצ
 ;אמ יד ןרנוא ןענעז סעּפָאקַא יד ןיא ןייגניירא םייב (.ד .ד ?ארעברָאק)
 ;יא עלא ןופ קיזומ רעטסיױמוא העש רעצנַאג ַא םיס רבכמ ןטסיש
 .ןפנעמורטס

 ןוא ןסַאנַארג ןופ ײרעּפַאלק א ןָא ךיז טבייה גָאטרַאפ םגגרָאמוצ
 .ןעמעלא טימ ךיז טקידנע סע ןוא טָא:טָא זא ,ךיז טכַאד סע .ןלעגּפארש
 .טניוועגוצ ךיז ןוא טשרעהַאב ?ענש רעבָא ךיז ןבָאה ריס

 :רעירפ יד ןיא יװ רעקרַאטש ךָאנ ןעװעג רעייפ סָאד ןיא 10:10 םעד
 ?ןטַאמרַאה ַא ערעזדנוא יװ ,טקרעמַאב רימ ןבָאה טכַאגרַאֿפ .געט עקיר
 :געמַאק רעזדנוא .ןעײשנַארט עשיטסישאפ יד ןיא ןסירעגפיוא טָאה ליוק
 .ראפ א םגנאלרעד ןוא רעפראוונליוק םוצ ןפרָאװעג לענש ךיִז טָאה טנַאד
 טסםיר רעטעפש טונימ א .ןטסישאפ עקידנפיולטנא יד רעופ קידנשניג
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 .ןדלַאה ןיא טקיטש רעװלוּפ ןופ חיר רעד .טאנַארנ א ןדנוא ןבענ ףיוא

 רעד ןוא טנַאדנעמָאק רעזדנוא זַא ,רימ ןקרעמַאב ,ריז וצ ןעמוק רימ ןעוו

 .םעדגוװרַאפ ןענעז ,םנאפלעה ןמלק ,רעפראוונ?יוק רעטבילַאב

 רימ ןבָאה טכאנרַאפ .ןעגנורעדנע עלעיצעּפס ןָא ךרוד זיא גָאט רעד

 רעטעמ 900 ךרעב ןענופעג ריז ןבָאה רימ .סעיציזַאּפ יד טשיוטעג רעדיוו

 :נגעק ריז טניפעג טנייפ רעד ל?לײװ ,ערעװש ַא ןיא עיציזָאּפ יד .אנוש ןופ

 | .גרַאב ןרעכעה א ףיוא ועביא

 ;טניפ עיצרָאּפ רעכע?נײװעג רעד ןופ ןבָאה גָאטימכָאנ ןט:18 םעד|
 ךימ קוק ךיא .ּפָאקַא רעזדנוא ייב טרַאה ןסירעגפיוא 2--- ןטַאנַארג עכעל

 ךיז טלַאה ,לצעלּפ רעזירַאּפ ןֹופרעקעב א ,?דנעמ יװ ,עזרעד ןוא --- םורַא

 לעפַאב ךיא .ןייטש ןסיורג א ןֹופ ץעז א ןעמוקַאב טָאה רע וװ ,סופ םייב

 .ךעלרעפעג ןיא ּפַאלק רענעקורט ַא לײװ ,יישנארט םעד ןזָאלרַאפ וצ םיא

 .טרעלקרעד ןֹוא רעװעגנישַאמ ןייז ףיוא טנשקעראפ טקוק ?דנעמ
 לב רעבָא ,רעוא ןײא ףיוא טשינ רעה ךיא ןוא יײװ רימ טוט סופ רעד,

 ."ןזָאלרַאפ טשינ ןטסָאּפ ןיימ ךיא לעװ ,ןסיש ןַאק ךיא ןמז

 :גוװראפ סלַא ןיא סָאװ ,ןָאמיס קירוצ שמוק טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ךיז ןָאק רע זַא ,קידנעעז .רעטקָאד םוצ קעװַא טַאהעג רעירפ סָאװפע רעטעד

 .קעװַא ןיילא ןטרָאד ןופ רע זיא ,סיפ יד ףיוא ןטלַאה

 קידנעעז ."סאיכופער, ערעסעב טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה ןט:19 םעד

 ךָאנ ןטסישַאפ יד ןבָאה ,ןכָארבעג טשינ ןיא דנַאטשרעדיװ רעזדנוא זַא

 עידעטנַאפניא עשינדחּפ רעײז גנוגעװַאב ןיא ןזָאקל וצ טַאהעג ארומ ץלַא
 ןרעמאזדלַאװג ץלַא ןַא ףיוא ןדנוא ןרידרַאבמַאב טםימ טנגונגַאב ךיז ןֹוא

 ןוא רעקעב ערעזדנוא ?ײװ ,ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא יז טַאה סע .ןפוא

 ."ןיײג, טגָאזעג רעינַאּפש יד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סרעדייגש

 רעד טָאה געט ענעי ןיא סעצניװשַאב יד ןופ גנוטלַאה רעד ןגעװ

 | :ןבירשעג ""סקַאפאלאפ ,, ןֹופ רַאסימַאק:טילָאּפ

 רעבָא ,דימ רעמינּפ ענעסקַאװַאב יד .ןּפיל יד ןסײברַאפ ןפַאי יד.

 :ימש יד סנטייוװנופ ןרעה רימ רעבָא ,דעלביוט ןרעוװ ןרעיוא יד ,טרידיצעד

 רעצנאג רעד ןיא עטלװעַאב עלא ןופ יװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ןעמ

 .ָאד ןקידיימראפ רימ ןעמעוו ,טלעוו

 ?ןיװמָאב רעד ףרוװרָאפ ןטסעדנימ םעד ןכַאמ טשינ ןַאק ןעמ ,ןײג
 :רַאפ טָאה קנימ טנַאדנעמַאק ןטעדנוװרַאפ ןופ טרָא סָאד .עינַאּפמַאק

 לַאמא ךיא רעה רַאפעג ןטסערג ןופ טנעמַָאמ ַא ןיא ןוא ןַאמרעש ןעמוג

 '...ֿפעפַאב !לעפַאב ,, :עמיטש עקיאור ןייז ,עמיטש ןייז ןָאפעלעט ןכרוד
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 רעשידיײ רעד ןיא ןעגנילק סע לַאמרַאנ יװ ,ךימ טרעדנוװ לָאמ סעדעי ןוא

 ."ןפירנַאב עשירעטילימ יד ןוא ןלעפַאב:דלעפ עלַא יד טָא ךַארּפש

 | :רעטײװ ןוא
 ,דרע רעד ןיא סעדייבעג ,סענימ ,ןטַארד עקיכעטש ןֹוא ןעיישנארט;

 עמירד יד ,עטייווצ יד ,ןשינעטלעהַאב עגעכַארגעגסױא יד ןיא ןבעק סָאד

 דרע יד ןוא ןפַאדלַאס יד ןבַארג סעקשארומ יד יװ .עיניל עטרעפ יד ןוא

 רעד ןופ טנַארפ רעד ,טנַארפ רעזדנוא ןיא סָאד טָא .ןעזסיוא ריא טשיומ

 ןכערב ןטנַארפ עכלעזַא ןופ סרעטעמַאליק ףיֹוא ןוא עינַאּפמַאק:ןיװטָאב

 '!ןטידנַאב עשיטסישאט יד סיפ ןוא טנעה ,ןייצ

 ןטסישַאפ 20 ןנעק טסיניױװטַאב ןייא

 גרביקקװַארבמַאד רעד רַאפ ןעװעג ןיא רעבמעטּפעס רעט:21 רעד

 ;טָאב רעד רַאפ .טנַארפנַאהבע ןפיוא געט עטסרעווש יד ןופ רענייא עדַאנ

 .רעטסקישולב עמַאס רעד ןעװעג רע ןיא עינַאּפמַאק:ןיוװ

 טַאה סָאװ ,רָאטאװרעסבָא ןא ןופ ןגיוא יד םימ ןעז ֹוצ יאדכ זיא'ס

 עטרעטיבראפ יד טריװרעסבָא ךעלנעזרעּפ לגרעב ַא ףיוא קידנעייטש

 ןוא שטיוועקצימ ןופ דנַאטשרעדיװ ןשידלעה םעד ,גָאט םענעי ןופ ןפמַאק

 .ןעגַאילַאטַאב:סקַאטאלאפ

 :נעמַאק םעד ןופ וװירב ןסַאװירּפ ַא ןופ סױרַא ןעמענ רימ סָאװ;טָא

 :יורפ ןייז וצ עדַאגירב:ײקסװָארכמָאד רעד ןופ טנַאד

 ןופ ,ןבורג;רעסיש עגנאק ךרוד ןטינשעצ ,?גרעב ךאווש ,,ןיילק א,

 עכלעװ ,גרעב ערעכעה ףיוא אנוש רעד טייטש סקניל ןוא טנרָאפ ,סטכער

 זַא ךיז ןקור טנרָאפ ןופ ,רעייפ -- ןטײז יד ןֹופ .עיציזָאּפ יד ןשרעהאב

 .רעטילימ ןשיטסישאפ ןופ סענָאלָאק עקילַאצמוא ןוא ןעקנאפ רעקיפדנעצ

 רעשנזיוט ?גרעב ןקידכעבעג םעד ףיוא טפראוו עירעליטרא עשירענגעק יד

 רעגנאל א ףיֹוא .סעבמָאב רעפרעדנוה ןוא רעבילאק ןסיורג ןופ ןלענּפארש

 :ענּפָא ןיא סע ןזא ,ךיז טכאד סע .ךיור ןיא ?גרעב סָאד טדניוושראפ טײצ
 ,טנעמַאמ ןפיוא ןטראוו וצ קערש א םורא טמענ סע .דרע רעד ןֹופ טשיװ

 לקיטש עטקינײּפעצ סָאד ןעז וצ טשינ ידכ ,ןדניושראפ טעװ ךיֹור רעד ןעוו

 .רענַאשמיװעקצימ יד טקידייטראפ ןכָאה סע סָאװ ,דרע

 =ע סָאװ ,טשינ ךָאנ טעז רענייק .ןדגוושראפ טשינ ךָאנ זיא ךיֹור רעד
 רעד ןיא ,לענש ,גנולצולּפ ךיז ןגעװאב סע יװ ,?גרעב ןפיוא טריסאּפ טָאה
 ןעײגרעד ןעקנאט יד רעדייא .ןעקנאמ עשיטסישאפ 10 ,לגרעב ןופ גנוטכיר
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 וצ ןענאגרעד ןייש ןענעז ןעקנאט יד .ךיור רעד טדניוושראפ ,?גרעב םוצ

 .געויןטײז ןפיוא ףיורא ןיוש ךיִז ןעּפַארד יז .ןעגנומיוצראפ:טַארד יד

 ןבָאה סָאד .ןטאנארג רעטרעדנוה ןעקנאפ יד םורא ףיוא ןסייר גנולצולּפ

 סע !ןבעק יז .ןליוק ןופ לגַאה א טימ טנגעגאב ,רענַאשטיװעקצסימ יד ,ײז

 21ליֹוק יד ןּפַאלק סע .ףיוא טבעל גהַאב רעד .ןטַאי ענעדקַאג ערעזדנוא ןבטל
 1אס יד .ןסקיב:טנאה יד ךיור ןסייה טימ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה סע ,רעפראוו

 2גדנעו ,ןעיישנארפ ידו ןופ רעטעמ 90--20 א ייב ןטלאהראפ ךיז ןבָאה ןעק

 ןענעז ןעיישנארהט יד .רעפראוונליוק ערעײז ןופ רעייפ סָאד יז ףיוא קיד

 .ןרָאװעג ןגיושטנא טשינ

 .ףמַאק ןכעלקעהש ןקיזָאד םעד טחיוהעסבָא טָאה טנַארפ רעצנַאג רעד

 ?קירוצ ןעמונעג ךיז ןטײװצ ןכַאנ קנאט ןייא טָאה טייצ רעסיוועג א דָאנ

 :רעדיװ ןטרעטיבראפ אזא קידנעעז ,עירעטנאפניא עשיטסישאפ יד .ןעיצ

 :נקוק טשינ ,ןעיישנארפ עריא ןופ ןײגסיורא טלָאװעג טשינ טָאה ,דנאטש

 יד .םעד וצ ןעגניווצ טלָאװעג ײז ןבָאה ןעקנאש ערעיײז סָאװ ,םעדו ףיֹוא קיד

 2עג ןיא ןעקנאפ עשיטסישאפ לייט א .ןעיצקירוצ טזומעג ריז ןבָאה ןעקנאמ

 :ענסיורא יײז רימ ןבָאה טכאניב .סעיניק ערעזדנוא ןבענ ןייטש ןבילב
 .ןעקנַאפ ערעזדנוא ןופ ףליה רעד טימ ןגיוצ

 ןָאלַאטַאב רעד טקידיײטרַאפ טָאה סע ןכלעוו ,קנַאלפ ןקניל ןפיוא

 סע וװ ,טרָאד .ה .ד) "...עיצַאומיס עכעלנע ןא ןעוועג זיא ,?סקָאפַאלַאּפ,

 .(.ד.ד -- עינַאּפמָאק:ןיװטַאב יד ןענופעג ךיז טָאה

 ןבָאה -- טסיניװטַאב א רעטעּפש טביירש -- גָאט ןקיזָאד םעד ןיא;

 ?ןיװמָאב רעזדנוא למיה ןוא דחע ןופ גָאט ןצנאג א ןסָאשאב ןטסישאפ יד

 רעננעק ערעזדנוא ךרוד ךיז ןענעבנג ךיור ךרוד יװ ,ןעעז רימ .עינאּפמָאק

 :עגנָא יד ןצישַאב וצ ידכ .עינַאּפמַאק:ןיװטָאב רעד ןופ סעיציזָאּפ יד וצ

 רעזדנוא ןופ רעייפ סיורג א טנפעעג גרעבנייוו טָאה סעצניװטַאב ענעפירג
 ןעװעג דבכמ ןטסישאפ יד זדנוא ןבָאה רעפמנע סלא .ןישַאמ:ןייטשניבור
 ןוא טנשקעראפ גרעבנייװ טסיש .,,ףיורעד קידנקוק טשינ .ןרעיטרַאמ טימ -

 :עשאב רעש זיא ןישאמ יד ,ןטסַאּפ ןייז ףיֹוא טעדנוווראפ רע טרעװ ָאד
 םיורא רימ ןעיצ רעייפ ןרעטנוא ןוא ּפָא טשינ רעבָא ןעייטש רימ .טקיד
 ."ערעדנא ןא טרָא ריא ףיוא ןרילאטסניא ןוא ןישאמ עטרעטשעצ יד

 :רָאטַאװרעסבָא רעשנָאמרעדנבױא רעד ןעזעג טָאה סע סָאװ טָא ןוא
 אפ יד ןיא ,גָאפ ןטנאמרעהנביוא םעד ןיא ,ליּפשיײב םוצ ,יוזא..,

 ;ראטש א רָאנ ,עדאגירב רעזדנוא ןֹופ קנַאלפ ןקניק ןפיוא ןעגנולעג ןטסיש
 :וצסיורא ,ןעקנאט ןופ ףליה רעד טימ ןוא גנוטיירגוצ:עירעליטהא רעק
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 ?םָאק יד .סעיציזַאּפ עריא ןופ "סקָאפַאלַאפ,, ןופ עינאּפמָאק עט22 יד ןגָאלש

 :יטסישאפ טימ ךאפנייא ןסָאנראפ ,יָאקנעשטװעש , ןוא "ןיװמטָאב,, סעינַאּפ

 .ןטסישאפ יד ןגעק ףמאק םעד ןעמונעגפיוא ןכָאה ,רעייפ ןוא ןלענּפאחש עש

 טָאה עינַאּפמָאק  עטייווצ יד .ןטענגַאב ףיוא ךַאנרעד ןוא ןטַאנַארג ףיוא

 ײז | ב ָא ה ם ע .רענלעז עריא ןופ טשער יד ןעיצסיורא טזומענ

 20 ַא ט ַא ב עש יט סי ש א 8 ן ביז ט ר י ק א ט ַא

 ."'ם ע גײ א ףיוא 20 .ןעגנָאי

 סעצניװמַאב לָאצ עסיועג א ןעגעז גַאפ םענעי ,ךעלניישראוו ,ןוא

 ןופ רעפמעק לָאצ עסיורג א .ןפסישאפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלאפעגניירא

 ,טכאקש ןיא ןלאפעג ןענעז *ָאקנעשטוװעש ,, ןוא "ןיװמַאב , סעינאּפמַאק יד

 .טעדגווראפ רעווש -- ערעדנא

 ןיא ,ןפמַאק עשידסעה געט 02 ךָאנ ,רעבמעטּפעס ןט;24 םעד

 ;ופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָארא עדאגירב ריא טימ ןעמאזוצ עינאּפמַאק:ןיװטַאב

 .ָארבע רעד ףיוא טכַאלש רעד ןופ ףוס ןרַאפ ךָאנ ,טנַארפ םענ

 טָאד טשינ ביוא ,עטסכײרהרַאלג יד ןופ סנייא טקידנעעג דיז טַאה יוזא

 .עינאּפש ןופ רעדלעפ יד ףיוא ףמאק ןשידיי ןופ ?טיּפַאק עטסלופמור

 עלא ןופ ,ןלייט:ימרא עלא ןופ ךיז טָאה טכאלש רעקיזָאד רעד ןיא

 ;לעװ ֹוצ ,עדאגירבניקסװַארבמַאד יד טנכייצעגסיױוא ןפסרעממוצ ,סעדאגירב

 רעזדגנוא ןוא ןַאילַאטַאב;סקָאפַאלַאּפ רעד טרעהעג ךיוא טָאה סע רעכ

 עדאנירב רעד ןיא רעפמעק עלא ןופ טייקשידקעה יד .עינאּפמַאק:ןיװטַאב

 :םקלָאפ רעד ןופ גנונעקרענָא ןוא טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ טָאה

 .גנוריגער רעד ןופ ןוא יימרא

 ?אדעמ , ןטימ טנכייצעגסיוא ןרָאװעג זיא עדאגירב:יקסװַארבמָאד יד

 :ןנולײטטימ עקידנגלָאפ ןעמוקאמ טָאה יז ."טומ ראפ
 רעט:18 רעד ןופ גנוטלאה רעשיַארעה רעד ראפ גנונעקרעגָא םלאג

 סעיצאדּפָא יד תעב ,סייררעביא ןָא געט 8 טפמעקעג טָאה סָאװ ,עדאגירב

 ,ןרַאסימָאק ,ןריציפַא ,ןטנַאדגעמַאק יד עכלעװ ןיא ,ָארבע דָאטקעק ןיא

 עדאבכיירנהעדמוא ןַא ןזיוועגסױרַא ןבָאה רענלעז ןוא ןריציפָארעטנוא
 יד ןופ גנוריפסיוא רעד ןיא ןרעדנא םעד רענייא קידנגייטשרעביא ,לארָאמ

 יד ןענעכייצוצסיוא ןסָאלשאב ךיא בָאה ,טפאשרעריפנָא רעד ןופ ןלעפַאב

 ."'מומ ראפ ?אהעמ , ןפימ טייחנייא עטנאמרעד

 רעכמעטּפעס ןטשרע םעד  ,ענָאלעצרַאב

 ןירגעג

 ויד
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 קלאפ ןשינַאּפש ןופ גנונענעזעג עקיצרַאה יד
 סעדאנידב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד טימ

 רעד ייב טכאלש יד ןבױהעגנַא ךיז טָאה סע רעדייא ,רעירפ ךס א ךָאנ

 ;ףנאהרעטשנוא עשיטַאמָאלּפיד עויסנעטניא רעייז ןעגנַאגעגנָא !ענעז ,ָארבע

 סלא ןענעז ייברעה .עינאּפש ןופ !יעקיליוװיירפ ,, עלא ןעיצקירוצ ןגעװ ןעגנוק
 ןרָאװעג טכארטאב ןטכַאמסיורג עשיטסילאטיּפאק יד ךרוד 'יעקיליוװיירפ ,

 עלא ןופ ןערדַאק ןֹוא ןריצימָא ,ןטַאדלַאס עשישטייד ןוא עשינעילאטיא יד
 :ער עשיטסישאפ ערעײז ךרודו ןרָאװעג טקישעג ןענעז סָאװ ,תוחוכ:יימרא
 29: ןכילגראפ ןענעז תולייח ערעלונער עקיזָאד יד .עינאּפש ןייק ןעגנוריג
 -'| ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ 28 ןופ רעפמעק עקיליוויירפ תמאכ יד יצ ןרָאװ
 ידמ ,קילבוּפער רעד ןופ םייז רעד ייב ןליוו םענעגייא רעײז ןופ טלעטשעג
 .שינאּפש ןופ טייהיירפ ןוא עיטאהקָאמעד ראפ ,םזישאפ ןגעק ןפמעק וצ
 /  .קלָאפ

 קילבוּפער יד זא ,סולשאב םעד ןריפוצכרוד ויטקַא סרעדנוזאב רָאנ
 יז וזיװעגסיורא ךיז טָאה סעדאגירב עלַאנָאיצאנרעטניא יד ןקישקעווא לָאז

 ןענאפשעג טלמעד זיא סע רעכלעװ ןופ ץיּפש רעד ןיא ,גנוריגער עשילגנ
 םולש:טלעוו ןראפ ןלַאפַארטסַאטַאק ןופ רָאטַאיציניא רעד ,ןיילרעבמעשט
 .ךַאמּפָא רענעכנימ

 ןעגנופייצ עלַא ןבירשעג ןבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא עקיזָאד יד ןגעוו
 ?;שידלעה יד .עינאּפש ןשינאקילכוּפעה ןופ יד ךיוא ןוא טייצ רעגעי ןופ
 וצ ןשטנווװעג ךיז ןבָאה סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ רעפמעק
 .גיז ןקיטליגחנע ןזיב קֶלָאפ ןשינאּפש ןופ טייז רעד ייב ףמאק ןיא ןביילב

 ץסערּפ רעד ןיא רימ ןעניפעג גנומיטש רעקיזָאד רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא
 ,1958 ינוי ןט:12 םענופ 4 .מונ "ןיװטָאב , ןיא .רעפמעק עשידיי יד ןופ

 | ;רימ ןענעײל
 ןעמונעג רעדיװ ךיז טעטימָאק רענָאדנָאל רעד טָאה געט עטצעל יד,

 עינאפש ןופ ןריאוקאווע וצ ןסָאלשאב טָאה רע .ןדנוא טימ ןקיטפעשאב

 .רעפמעק עשידנעלסיוא עלא

 :ודפ עכעלקריוו ,זדנוא ןשיוװצ דיישרעטנוא םעד םוג וצ ןענעק רימ

 ;לַאס עשישטייד ןוא טשינעילאטיא עטקישעג גנאווצ טימ יד ןֹוא עקיליװ

 גער עשינאּפש יד .טייז רעשיטסישאפ רעד ףיוא ןפמעק עכלעוו ,ןטַאד

 ןייגנייא ןענַאק --- דנאבראפנטאר רעד -- דגיירפ רעסיורג ריא ןוא גנור
 עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ רעפמעק עשידלעה יד ןופ עיצַאוקאווע רעד ףיוא
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 ;טיא ןילא ןיא יײמרא;סקלַאפ עשינאּפש עקיטבעמ יד ?יײװ ,סעדאגירב
 ןפאכראפ טנַאקעג ןבָאה עכלעוו ,ןּפורט סָאקנארפ ןגיזאכ וצ לענש 'זנאטש

 :אניא סינילַאסומ ןוא סרעלטיה קנַאד א רַאנ ןדָאב ןשינאּפש ליפיוזא

 .ןעיימרא:עיז

 פרט ענענייא ענייז טימ זיא ָאקנארפ סָאװ ,ראפרעד דָארנ רעבָא

 ןרָאטַאטקיד עשיטסישאפ יד ןלעװ ,טייצ ךָאװ ןייק ןטלאה וצ ךיז חוכב טשינ

 ןבָאה סָאװ ,ןעיימרא:עיצאּפוקָא ערעײז ןיילא ןעיצקירוצ טשינג לָאמניײק

 עקיזָאד יד ןופ עיצאוקַאװע יד .ןדַאב ןשינאּפש ןפיוא טרענריבעגנײא ךיז

 רעד םימ ,ןיילא קלָאפ עשינאּפש סָאד ןריפכרוד טעװ טסעג ענעטעבענמוא

 .ןענַאיװא ןוא ןענַאנאק ענייז ןופ ,יימרא רעטריזינאגרָאער ןייז ןופ ףליה

 ;נָאל ןופ ןסולשאב עשיגַאנאמעד יד טימ ךיז קידנעמענרעביא טשינ

 | ."ןריפוצכרודא סָאד ןפלעה רעפמעק עשידיי יד ןלעװ ,ןַאד

 ןבָאה יז .שרעדנא טכאהטעג רעבַא ןבָאה ןטַאמַָאלּפיד עזאושזרוב יד

 :םֹוא ןיא ײמרַא-עיזַאװניא עשינעילַאטיא;שישטיײד יד זַא ,טסוװעג טוג ץנאנ

 +עשינַאקילבוּפער רעד ףיֹוא עקיליוויירפו לָאצ יד יװ ,רעסערג רעיוהעג

 :ורפ עלַא , ןעיצקירוצ ןופ סולשַאב רעײז םימ ןעוועג ןסיוא ןענעז יז .מייז

 עלא ןוא גנורינער רעשינאקילנוּפער רעד ?סיפ א ןלעטשוצרעטנוא ?עקיליװ

 .תוחוכ:םולש

 םקישעג ,1988 יִלוי ןט:14 ןופ טנעמוקַאד ןשישטייד ןעמייהעג א ןיא

 ::רעסיוא ןשיששייד םעד וצ ןַאדנַאל ןיא ןעסקריד רָאדאסאבמא םענופ

 ,ילבוּפער רעד ןופ גַאזּפָא ןכעלנעמ ןגעװ דיז טדער סע וװ ,םוירעשטיגימ

 :ץנעורעטניא טשינ םענופ םולשאב םעד ןעמענוצנַא גנוריגער רעשינאק

 :ןרעדנַא ןשיװצ רימ ןענעיל ,טעטימַאק

 סרעדנוזַאב ןענעז ךיא ןוא ,ידנארג ,עגעלָאק רעשינעילַאטיא ןיימ...,

 רעד ףיוא ןפרַאװפיורא סלַאפנדעי ףראד .ַאקנארפ ןזא ,קימיטשנייא ןעוועג

 ןלעוטנעװע ןא ןופ לאפ ןיא דלוש עצנַאג יד גנוריגער רעשינאּפש רעטיור

 לאפ ןיא טעװ ננוניימ עשילגנע עכעלטנפע יד .טקעיָארּפ םעד ןפראווּפַא

 רַאנ ,טייז עשינאּפש יד קידלוש ראפ ןטלאה זיולב טשינ גָאזּפָא ןַא ןופ

 .ןענעז רימ .גנורינער רעקיזָאד רעד ןופ ןטכַאמסיורג עכעלדניירפ יד ךיוא

 טשינ זא ,טריסערעטניאראפ סָאמ רעסיװעג א ןיא קיטייצכיילג רעבירעד

 ןלָאז ןפעש עשיטעיװַאס יד ןוא עינאּפש עטיור סָאד עקַאט רָאנ ,ָאקנארפ

 :טנאראפ סלא טכארטאב ןרעװ ןלָאז ןוא ?אפכרוד ןיא טקידלושאב ןרעוו

 * ?טקעיַארּפ םניילרעכמעשטפ ןופ לַאפכרוד ןרַאפ עכעלטרָאװ
 "ז 68 תזסתוטס8 86006468 46 18 1011061/081/2886. ה18 9
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 ןעמאזוצ גנוריגער עשינאּפש יד טָאה ןעגנוגנידאב עקיזָאד יד ןיא
 םעד ןעמענוצנָא ןסָאלשאב תוכולמ עכעלדניירפ עקיטכירפיוא עריא טימ

 :אסנעס עסיורג רעײז א .טעטימָאק ץנעווהעטניא:טשינ םעד ןֹופ גַאלשרָאפ

 רעד ןֹופ רעײטשרַאפ ןופ גנורעקקרעד עקידנגלַאפ ןפורעגסיורא טָאה עיצ

 :עװענעשז ןיא רעבמעטּפעס ןט:21 ןופ קילבוּפער רעשינאּפש

 םָאװ ,דיירסיוא ןדעי ןקיטייזאב קידנליוו ,גנוריגער עשינַאּפש יד;

 ?אכ ןלַאנָאיצאנ ךעלסילשסיוא ןיא לפייווצ א ןעגנעהבניירא טנַאקעג טלַאװ

 מנַאלש יימרא עשינאקילבוּפער יד רעכלעװו ראפ ,ךַאז רעד ןופ רעטקאר

 עשינאּפש טשינ עלא ןעיצקירוצ קידנעטשלופ ןוא ףכית ןסָאלשאב טָאה ,דיז

 .גנוריגער רעד ןופ םייז רעד ףיוא גירק ןיא ךיִז ןקיקייטאב סָאװ ,רעפמעק

 ,עיסימָאק עלַאנַאיצאנרעטניא ןא ןעמיטשאב דנוב:רעקלעפ םעד טעב יז

 ףיוא עקיליוויירפ עשיידנעלסיוא יד ןעיצקירוצ סָאד ןרילָאהטנַאק לָאז סָאװ
 ."טיײז;סגנוריגער רעד

 ןבָאה סעדאנירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ רעפמעק עקיליוויירפ יד

 מייקידנעװטיונ עשיטילָאּפ א זיא סע זא ,ןלעטשטסעפ טזומעג רעיורט םימ

 קיטכירפיוא ןוא ךעלרע ןריפכרוד גנוריגער עשינאקילבוּפער יד ןזַאל וצ

 טזומעג ריז ןבָאה ײז .דיז ףיוא ןעמונעג טָאה יז עכלעוו ,גנוטכילפראפ יד

 :עצ ןזומ ךיז יז ןלעװ ןכיגניא טָא זא ,שייקכעקקריװ רעד טימ ןענעכער

 ןבָאה יז טייז סענעמעװ םייב ,םירבח עשינאּפש עלעבָאנ ערעייז טימ ןדייש

 שפנ:תריסמ רעטסכעה רעד טימ םישדח קיצנאווצ ןוא ןביז ןופ ךשמ ןיא

 רעד ןעמוקעג זיא טציא .יירפ ןייז לָאז עינאּפש ידכ ,טולב רעײז ןסָאנראפ
 .גנודיישעצ ןופ טנעמַאמ

 ןייטשנינָאה לאקוחי ןופ היוול יד

 :םעפינאמ:סגנונעגעזעג עלעיציפַא יד ןביױהעגנָא דיז ןבַאה סע רעדייא

 ;אנרעטניא יד טקירדעגסיוא ענָאלעצהאב ןופ קלָאֿפ סָאד טָאה ,סעיצַאט
 ןטצעל ןייז ףיוא קידנשיילגאב ,ןקיפענ עקיצראה ענייז סעדאגירב עלַאנָאיצ

 סָאװ ,סעדאגירב עקַאנַאאצאנרעטניא יד ןופ רעפמעק ןטצעל םעד געװ

 :ןינָאה ?אקזחי ןעוועג זיא סָאד .דרע רעשינַאּפש רעד הוא ןלַאפעג זיא

 | .ןייטש
 יד ףיֹוא ןפערט ךָאנ ךיז רימ ןלעװ ןײטשנינַאה ?אקזחי טימ

 ןופ רָאטַאיציניא רעד ןעװעג ןיא רע .ךוב םעד ןֹופ ךעלמייז עקידרעטייוו

240 



 ןָאלאטאב ןופ רעװעגנישאמס א ןײטשניבור קעשזוי ןעמַאנ םעד ןבעג

 רימ ןבײרשַאכ ןעלטיּפַאק עקידרעטייװ יד ןופ םענייא ןיא .?סקַאפַאלַאּפ

 טנדרָאעגנײא טימחעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןיא עכלעו ,גנורעייפ יד

 עה טָאה ןײטשנינָאה .עינַאּפמָאקיװטַאב רעד ךרוד ןרָאװעג
 יד ןופ רענײא ןיא ןיא ןוא עוװיסנעפַאנָארבע רעד תעב טפמעקעג שיד

 :רעביא םיא טָאה ןעמ .ןרָאװעג םעדנוווראפ ןטכאלש:רעוװּפָא ערעוװש

 :ַאטקָא ןט=9 םעד ןיא רע ווו ,ענַאלעצרַאב ןופ לָאטיּפש א ןיא טריפעג

 ;ענ רע ןיא ,ןבירשעג רעירפ ןיוש ןבַאה רימ יװ .ןברַאפשעג 1988 רעב

 טָאװ ,סעדַאגירב עלַאנַאיצאנרעפניא יד ןופ רעפמעק רעטצעל רעד ןעוו

 יא ,ןענאמרעד יברעד רימָאל .דרע רעשינאּפש רעד ףיֹוא ןלאפעג ןיא

 ןבעגענּפַא ןבָאה עכלעוו ,עקיליוװיירפ עשידנעלסיוא עטשרע יד ןופ רענייא

 -עשידי רעד ןעװעג זיא ,קילבוּפער רעשינאּפש רעד ראפ ןבעל רעײז

 ןופ גנוקידיטראפ רעד תעֹב ןלאפעג ןיא רעקלעװ ,םיוב ןָאעל רעפמעק

 .1090 רענמעטּפעס ןפ:9 םעד ,ןוריא

 :נינַאה לאקחזי ןופ היוול יד ןעמוקעגרָאפ זיא רעבָאטקָא ןט40 םעד
 .ןיימש

 ;ײצ;טנָארפ רעד ןופ 8 רעמונ ןיא רימ ןענעײל --- ירפ רעד ןופ ןיוש,
 םעד םורא ךעלסעג עלָאמש יד ןיא ךיז ןעלמאז -- "ןיװטָאב,, גנוט
 ֿפביטש:םיתמ םוצ ײר עגנאפ א ךיז טיצ סע .ןשטנעמ ןסאמ לָאטיּפש
 ןופ ןורא םעד ראפ גנומיטש רעליטש:טיופ א יב טהיליפעד ןעמ וװ
 ;5ב ןיא טליהעגניא ןיא ?בימש סָאד .רכח ןכעלסעגראפמוא רעזדנוא
 ,עטיור ,ןזיור ןֹופ ץנארק רעכעלרעה א ןגיוא יד ןיא ךיִז טפראוו סע .ןעמ
 ;פיוא רעשידיי א סיורא טנייש סע עכלעװ ןופ ,טולב ןייז ןעוועג זיא'ס יו
 ."עינאּפמַאק=ןיװמָאכ יד -- רכח ןרעײט רעזדנוא , .טפירש

 םעד ּפָא ןסעטילַאנַאיצַאנ עלַא ןופ רעפמעק ןביג ךַאװןרע רעד ןיא
 -עד ןופ טיײצ יד ןָא ךיז טקור'ס .םענעברָאטשראפ םעד דובכ ןטצעל
 :ראפ םעד ךרוד ףיֹוה ןפיוא ןגָארטעגסיורא טרעװ רעּפרעק רעד .היוול
 .םעדעה:סגנונעגעזעג יד רָאפ ןעמוק ָאד .םירבה:טנָארפ םמענעברָאטש
 ןופ ןֹוא טַאירָאקימַאק ןופ ,עדאנירב רעזדנוא ןֹופ רעײטשרָאֿפ ןדער'ס
 ;ץלא ףיֹוא ןבָאה קורדניא ןקראפש רעײז א .סעיצאזינאגהַא:רעטעברַא
 -עטקינײיאראפ רעד ןופ ןירעײטשרַאפ א ןופ רעטרעװ יד טכאמעג ןעמ
 עטלַא ליפ ײב .לַאטנעמיטנעס ןֹוא קידנריר םננילק לוק ריא .טנעוי
 יד ןגעװ טדערענּפָא ןיוש ,ןגוא יד ןיא ןרערט ךיז ןקרעמ ןטַאדלָאק
 ...ןעיורפ
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 .םנעמָאמ ןטנאסערעטניא סרעדנוזאב ןדעי ףיוא ןּפַאכ ןרעטרָאּפער
 עכלעװ ןשיװצ ,סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ עיגאּפמָאק:ןרע יד
 היוופ רעד ןיא .רעװעג סָאד טריטנעזערּפ ,רעגענ א ךיוא ךיז טניפעג סע

 טימ ,לַאנַאסרעּפ:לָאטיּפש ןופ עיצאנעלעד עכײרפָאצ א ?ײטנָא טמענ
 יד ןיֵכ ןלאקחזי טנידַאב עביל טימ ןבָאה סָאװ ,רעטסעװשנקנַארק יד
 יד ןרעַאב טקעּפסער ןרעדנוזאב א טימ .ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל
 ;'מ ןופ שימעגנ ןימ ַא זיא סָאװ ,חיווק עקידנעיצכרוד יד עקידנעיגכרוד

 ַא ןַא ןעמולב ,ןעמולב ןוא רעדיילק:טעברא ,ןעמרָאפינוא עשירעטיל

 ."רועיש

 ;ענ רעד טעמריװעג טָאה "ָאכָאר עשנערפ, גנוטײצ עשינַאּפש יד
 :ןגוצסיוא עקינײא ןעננערב רימ ןכלעװ ןופ ,?קיטרא ןא שינעעש

 :ָאה לאקחזי טקידרעאב ענַאלעצראב טָאה קירוצ געט יײװצ םימ,

 ןא .גנומַאטשּפָא ןופ דיי א ,טעטילַאנָאיצאנ ןופ קַאילָאּפ א .ןענייטשגינ
 ,םעדאנירב עלנַאיצאנרעטניא יד ןופ רעפמעק רעכאפנייא ןא ,רעטעברא
 ץעפצעל יד ןעװעג ןיא סָאד .טנַארפנָארבע ןפיוא ןלאפעג ןיא סָאװ
 ,גנוריגער עשינַאּפש יד .טַאדלַאס ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןופ גנוקידרעַאב

 ךַאֹנ טָאה עכלעװ ,עּפַארײא ןיא גנוריגער עשיטארקָאמעד עקיצנייא יד

 ;ענלא רעד טיס םכסה ןיא טָאה ,גָאזוצ ריא ןכַארבעג טשינ לָאמנײק
 ןופ טריאוקַאװע ןיֹוׁש דנוב:רעקלעפ םעד ןיא גנורעלקרעד דעשנַאקַאב ןיימ

 :עװ ,סערַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ רעפמעק עלַא ענָאז:סגירק רעד

 .וצ טציא םיירג יז עינַאּפש ןופ רָאפסױרַא סנעמ

 ;רעטניא יד סָאװ ,עטצעל סָאד ןיא ןענײטשגינָאה ןופ ןבעל סָאד

 ;געהּפָאמוא רעשינאּפש רעד ראפ ןבעגעג ןבָאה רעפמעק עלַאנָאיצאנ

 ןעײג ןורא םעד ךָאנ .סעדער:רעיורט ןרָאװעג ןטלאהעג ןענעז סע .םייקיג

 רעלדיימ .סעיצאזינאגרַא עשיטילַאּפ ןופ ןוא יימרא רעד ןופ רעײטשרָאפ

 .שרַאמײרעױרט םעד טליּפש רעטסעקרַא רעד .ץנערק ןוא ןעמולב ןגָארט

 ןופ גרעב יד ןיא ענעלאפעג ,ןדלעה עמינָאנא םימ ךיילגראפ ןיא

 ,דירדַאמ ןופ ןרעיומ יד ייב ,ַארַאכַאלַאדַאװג ןופ רעדלעפ יד ןיא ,ןָאגַארַא

 :אטאק ןיא ןֹוא ערודאמארטסע ןיא ,עיזולַאדנַא ןיא ןוא עטנאוועל ןיא

 .היװֿפ עכעלנײװענרעסױא ןא ןעמוקַאב ןײטשגינָאה לאקזחי טָאה ,עינָאל
 :ערּפער יד ראפ .דובכ ןטצעל םעד ןבעגעגּפַא םיא ןבַאה רעקלעפ עלא

 ;עד א ןעגנאגעג ןיא קלָאפ ןשינאּפש םעד ןוא יימרא רעד ןופ ןטנאטנעז

 וצ טלעטשעגנעמאזוצ ,סעדאנירב עכַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ .עיצאנעק

 יז ןופ עטסעב יד ןענעז סָאד ;טעטילַאנַאיצאנ רעדעי ןופ ןאמ ןייא
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 ,לַאצומ .א -- סקנול ןופ

 וקסװַָארַאבזָאר ,װָאשמַאקט





 אפ ןבעל רעײז ןבעגעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ןײטשגינַאה יװ ןשטנעמ ,עטסענ

 עג יד ןיא סע :עסאמ רעד ןשיװצ טשרעה רעיורט רעסיורג א .עינאּפש

 רעצנאג א ןֹופ רָאנ ,דלעה ןטנאקאבמוא ןא ןופ ןיולב טשינ גנונענעז

 ...עכַאּפע

 ראפ ןֹוא דנַאלרעטָאפ טייווצ רעײז ןרָאװעג יז רַאפ זיא עינַאּפש
 םָאד טשרעה דנַאלמײה רעײז ןיא לײװ ,דנַאלרעטַאפ עקיצנייא םָאד ליפ

 2פָא רעײז ,טייקנבעגעגרעביא ןֹוא םזיָארעה רעיײז .םזישאפ ןופ תורכיש

 טצעשעג ךיוה טרעװ ךאז רעשישסישאפיטנא רעד ןָאלטשער דךיז ןבענ

 .קְלָאפ ןשינאּפש ןצנאג ןכרוד

 .רעדירב עתמא ,דניירפ עטסעב יד ןרָאװעג ייז ןענעז םוטעמוא

 .זעב טניוועג יורפ עטלא ןַא טָאה ףרָאד א ןיא יװ ,ךיז ןאמרעד ךיא

 :לאטאב ןלַאנַאיצאנרעשניא ןַא ןופ רַאסימָאק ןשיטילָאּפ א ןופ עדער א

 בָאה'כ ןעו .עדער רעד טָא ןופ ןענאטשראפ טשינרָאג טָאה יז םגח ,ןָאי

 :ראפ ָאד רימ ;טרעפשנעעג רימ יז טָאה ,טניײװ יז סָאװראפ ,טגערפעג יז

 ;שטנעמ ןעניולאב רעבָא ךיא לָאז סָאװ טימ ,ןכעל רעזדנוא ןקידיײט

 ..?ןדנוא ראפ ןבעל רעייז קעװא ןביג סָאװ

 ;טעטניא יד ייב רדסכ ןעמ טנערפ--- ?ןַאפ טציא ריא טעװ סָאװ --

 טעברא ןכוז ןלעװ רימ :עבלעז סָאד עלא ןרעפטנע ייֵז ןוא .עלַאנָאיצאנ

 !םזישאפ ןגעק ףמאק םעד ןצעזרָאפ ןוא

 ַארעטעּפ ַארערעה עסָאכ

 ןמצעל םעד ,ןױטשנונָאה לאקזחו ןוֿפ קנעדנָא םוצ

 ,סעדַאגורב ץלַאנַאוצַאנרעטנוא וד ןופ ןקולוװװרפ

 .עונַאפש ןוא ןלַאפעג זוא סָאװ

 ,רעטעברא ןַא ןײטשגינַאה לקסאכ

 ,ןליוּפ ןטייוו ןופ דיי רעננוי א

 ןלאפעג ןֹוז רעזדנוא רעטנוא זיא

 ,ןכיוק יד ןופ םרעכעלעגכרוד

 ,םגניזאב םיוט ןייד קלָאפ רעזדנוא

 -- ןגעקטנא םיא עּפָארײא טגָארט

 ,רעטעברא ןַא ,ןיטשגינָאה לקסאכ

 .ןנעװו סעינַאּפש ףיוא ןאנעגסיוא ןיא
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 ןּפָארפ רעטצעל רעד טולב ןייד ןיא סע

 ,ןראצ ןוא טומ עװַאל רעד. ןופ

 טלעװ ןקע עלא ןֹופ סָאװ

 .ןגָארטרעד ךיז עינאּפש ןייק טָאה

 קנופ רעטצעל רעד -- טולב ןייד ןיא סע

 ,טרעקַאעצ ןצענערג סָאװ ,םַאלפ- ןופ

 טלדנאוראפ ׁשַא ןיא קערש יד סָאװ

 .טרעקאלפעצ גנונעפַאה יד ןוא

 ,(ופצ ןופ רעדורב רעביל

 !ןטײװ ןליֹוּפ ןופ רעטעברַא

 םינּפ ןטיוט ןייד ףיוא ןבָאה'ס עוו

 ,ךיז טײרּפשעצ טיוט סנּפָארפ עקנאקב

 סענסָאס עצלָאטש סנלױּפ ןבָאה

 ,רעיילש םענירג ןיא טניוװעג ךיז

 ַארכע ןופ לָאט םעניא יװ טקנוּפ

 .רעייפ םעניא ןטריכלײא יד

 !טולַאס --- רעזדנוא רבח

 ;םענראפ טולאס םעד דלעפטכאלש ןופ

 טיוט ןייד ראפ ,לקסאכ ,ןלעװ רימ

 !ןעמענ המקנג -- ןיא עביל סָאװ

 .ש .מ :שידיי

 .גנודיישעצ יד

 נָא ןעזעג עטשרע יד טָאה עכלעוו ,עינַאלאטאק ןֹופ טָאפשטּפיױה יד

 וצ יײז עטשרע יד ןעװעג ךיוא טציא ןיא ,עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןעמוק

 | .ןענעגעזעג
  עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ענַאלעצראב ןיא ןיא רעבַאטקָא ןט:9 םעד |

 .2גיא יד ןופ עקיליװיירפ יד דובכק עיצאטסעפינאמ:סגנונעגעזעג עסיורג

 =ֿפימ ,עשיטילַאּפ ןופ טיײהנזעװנַא רעד ןיא .סעדאגירב עלַאנָאיצאנרעמ



 עכעלטפאשלעזעג ערעדנא ןוא עלענַאיסעפַארּפ ,עשהכולמ ,,עשירעט

 .סעדאגירב יד דובכל סעדער ןרָאװעג ןטלאהעג ןענעז ,ןמייקכעלנעזרעּפ

 פאה ,גגוריגער רעשינַאּפש רעד ןופ םנעדיזערּפ רעד ,ןירגעגנ ר""ד -

 ,עינאפש ןופ דנירפ, ;רעטרעװ עקידנגלַאפ טימ עדער ןייז ןביוהעגנָא

 עיסערגא יד ןפמעקאב ןעמוקעג ריא טנעז ,סעיצאג 99 ןופ רעדילגפימ

 םיִג רע "..רעדנעל עשיטאהקַאמעדיטנא יד ןופ תוחוכ:עיזאווניא יד ןוא

 יד ןזָאלוצרעדנאנאפ ןסָאלשאב טָאה עינאפש סָאװראפ ,גנורעלקפיוא ןא

 :ערַּפ רעדעי ןדניװשראפ לָאז סע ןא ,טלַאװעג ןבָאה רימ,, .סעדאגירב |

 רעזדנוא טרירעגנָא טלַאװ רעכלעװ ,ןייז טשינ לָאז רע ןיילק יװ ,טסקעפ

 רעד ןיא דילגטימ א ןיא עכלעוו ,החכולמ סלא ןוא עיצאנ עיורפ סלא טכעד

 ריא) ;ןבעגעגוצ רע טָאה עמיטש רעטרירעג א טימ ןוא .?"עגיל:רעקעפ

 ןענײװ ןעזעג ךײא בַאה ךיא .המשנ רעטקינײּפעג א טימס קעװא טרָאפ

 רעבָא טקידנעראפ רע "..טנָארפ םעד ןזָאלראפ טזומעג טָאה ריא ןעװ
 :ןָאפ ןשיטסימיטּפָא ןא ןיא

 םעװ ,ןבעגעגקעװא ןבָאה ךייא ןשיװצ ןופ 0000 סָאװ ,ןבעל סָאד;

 יומ טכורפ עקיעפסנבעל א ןצָארּפשסיױא טעװ סע ןענאוונופ ,העירז יד ןייז

 רעבָא ,ןלאפרעדנאגנאפ ךיז ןָאק רעּפרעק רעד .גנורעטסייגאב ןוא ןביוקג

 25 םאלפ רעד רעבָא ,טבראטש םזינאגרָא רעד .רעביא טבעל עעדיא יד

 .'פייקיבײא רעד ןיא ןרעיוד טעװ ,םיא טכיוהאב רעכלעוו ,לאעדיא םענ

 :עציװ ןוא טנעמאלראּפ ןופ טנעדיזערּפ רעד טדערעג טָאה םיא רָאג

 :עלאזנַאג -- רעטסיגימ:ץיטסוי רעד ,ָאיראב ןעניטראמ --- טגעדיזערּפ

 ?איצאנ ראפ ראטערקעס:סטאטשרעטנוא ,ןָאדרָאג לענָאלָאק רעד ,,אינעפ

 רבע רעד ןופ ףעש ,ַאטסעדַאמ לענָאלָאק רעד ,גנוקידיטרַאפ רעלַאנ

 לָאפ םענופ רעײטשרָאפ א ,דירדַאמ ןֹופ טנעדיזערּפ:טָאטש רעד ,יימרא

 ;ראפ רעד ןופ ראטערקעס ,ָאיליראק ָאנאיטנאס ,עינָאלאטאק ןֹופ טנַארפ
 .ָאדאשטאמ טעָאּפ רעסיורג רעד ,טנגוי רעשיטסילאיצָאס רעטקינײא
 / טקידנערַאפ עדער רעשרירעג ףיש א טימ טָאה ירורַאביא םערָאלָאד
 .גנורעייפ עסיורג עקיזָאד

 ןופ עדַאליפעד עלופקורדנייא ןַא ןעמוקעגרַאפ זיא םעדכַאג |
 ;.םנארט .ןַאפ ריא רעטנוא עדַאגירב עדעי --- סעדאגירב עלַאנָאיצַאנרעט
 ןוא שפנ:תריסמ רעזָאלצענערג ןגעװ טלײצרעד ןבָאה ןטנערַאּפ
 יד ףיוא ןבָאה םירבא ענעריולראפ ערעדנא רעדָא םופ ןייא טימ ןדילַאװ
 :ענ ײז טָאה ןעמ .קורדנייא ןפיט א טכַאמעג רעניוװנייא רענָאלעצראכ
 .טגייװעג ןבָאה ןששגעמ:סקלָאפ ךס ַא ,סעיצאװָא עסייה טכַאס

 יי 2
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 :רָאפ ןיא עכלעװ ,גנונעגעזעג ערעדנא ןַא ןבעגרעביא רָאנ ןלעװ דימ

 טיו) ָארבע רעד ןופ טנָארפ ןפיוא ,ַאנולפסע ?פהעדי םעניא ןעמוקעג

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןטכירַאב ןוא סעצגיװשַאב .וועג ןופ תודע:תיבג

 :במָאר יד ןענופעג ךיז טָאה סע וװ ,טרָאד עקאט ,(עסערּפ רעויסערגָארּפ

 .עינאּפמָאק:ןיװטָאב יד ןוא עדאגירב:יקסװַאר

 :עגפיונוצ רעבָאטקָא ןט:29 םעד ךיז ןבָאה ?פרעד ןקיזָאד םעניא

 :בָאנ רענייזא ייוװצ .טנַארפנָארבע םענופ עלַאנָאיצַאנרעטניא עלַא ט?מַאז

 .עמרעפ א ןופ ףיוה ןקיזיר א ןיא ןעמוקעגפיונוצ ריז יז ןענעז גָאטימ

 טלגנירעגמורא ןעוועג זיא ףיוה רעד .2.800 ךרעב ןעװעג זיא לָאצ רעײיז

 ןוא ןטגערַאּפסנארט טימ טריצאב ןענָאקלאב ערעיײז ןיא סעדייבעג טימ

 טימ טרישעגסיוא עדעי ךיז טָאה עקיליוויירפ עסאמ רעד ןופ .רענעפ

 ןפיוא ןבָאה "ידלאכירַאג, ןופ רענעילאטיא יד .גנודיילק ןוא גנוטלאה ריא

 ערעזדנוא סָאװ ,טײצ רעד ןיא ,סעקילאש עטיור ןפרָאװראפ זדלאה
 טנעקרעד ןעמ טָאה "יקסװָארבמָאד ןופ רעפמעק עשילוּפ ןוא עשידיי

 .םעק יד הףיוא ךעלטיה:נראב עסיורג יד טיול

 :ניא יד ןֹופ רעײטשרָאפ ,יטראמ ערדנא טנפעעג טָאה גניטימ םעד

 :ארב יד טסירגאב טָאה ָאטסעדָאמ לענָאלָאק ,סעדאגידב עלַאנַאיצאנרעט

 רעבָא .ןטנָאהפ עלא ןֹופ טנעקעג םֹוג יוזא טָאה רע עכלעװ ,רעפמעק עוז

 -- "ךױא ךיא סירגַאב לָאמ עטצעל סָאה, ;ןָאפעג גָאז ַא טָאה רע ןעוו
 רעשירעטילימ רעשירלעה רעד .טרעטיצעג טקיטשראפ םיטש ןייז טָאה

 ..עיצַאמע יד ןייז רבוג טנָאקעג טשינ טָאה רעריפ

 ןמיח םענופ גנאזעג ןטימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןירגענ ר"ד

 ןופ ,קילבוּפער רעשינאּפש רעד ןופ ןמיה ןלַאנָאיצַאנ םעד -- "ָאגעיר עד

 .ילַאנָאיצַאנרעטניא, ןוא "עזעיקעסרַאמ,, רעד

 ,קלָאפ ןשינאּפש ןופ ןעמָאנ ןיא טייקראבקנאד ןייז קידנקירדסיוא |

 .טרעלקרעד רע טָאה

 ןעװעג טשינ ןענעז יײז .קיליװיירפ ןעמוקעג ןענעז סעדאגירב יד;
 :ירעטילימ רעשינאּפש רעטנוא רָאנ ,תוחוכ עשידנעלסיוא ןופ טסניד ןיא

 קידנקידייטראפ זא ,טסיײװ ריא ?ײװ ,ןעמוקעג טנעז ריא .גנוריפנָא רעש

 ןופ םולש םעדו ריא טקידײיטראפ ,עיזאווניא רעדמערפ ןגעק עינאפש

 ,ןגָאז ךייא ךיא םוק גנוריגער רעשינאּפש רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .טלעװ רעד
 ןלעװ סָאװ ,עקיליוויירפ עֶלַא ןלעװ ,ןקידנע ךיז םעוװ המחלמ יד ןעװ זַא
 ."טפַאשרעגהיב עשינַאּפש יד ןעמוקַאב ,ןעגנַאלרַאפ סע

 :אּפש ןופ טעטימָאק רעלאנָאיצאנ רעד טָאה רעבָאטקָא ןט:19 םעד
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 :גיא עקיליװיײירפ יד וצ גנודנעװ א טכעלטנפעראפ טנַארפ;סקלַאפ ןשינ

 :ןרעדנא ןשיװצ ךיז טגָאז סע רעכלעוו ןיא ,רעפמעק עלַאנַאוצאנרעט

 ןגוא יד ראפ ןבָאה קידנעפש ןלעװ רעינאּפש עשיטנעטיוא ידע

 ;;נעהּפָאמוא רעלַאנַאיצאנ ראפ ףמאק םעניא ייס ,טעברא רעײז ייב ייס

 עתמא יד סָאװ ,טייקיצראהטיידב ןֹוא רווארב ןופ ליּפשײב םעד ,טייק

 ."ןגעװ ערעײז ןיא ןייג ןלעװ רימ ןוא ,ןבעגעג זדנוא ןבָאה עקיליוויירפ

 :ָאיצאנרעטניא יד ןופ גנונעגעזעג יד ןעװעג ןיא קידנריר רָאג ןיב

 ;פעפאב רעליויצ רעד טימ ןוא םירבח:ףמאק עשינאּפש יד טימ עלאנ

 :טנפעראפ ,"טדריישעצ ריז ןבָאה רימ יו :לקיפרא ןצרוק א ןיא .גנורעק

 :רימ ןענעײל 9 .מוג "ןיװטַאב , ןיא טכעפ

 ןיא םירבה עשינאּפש יד טימ ןײז רעזדנוא ןופ געט עטצעל ידע

 ןדעי ןיא .ןשינעבעלרעביא טימ ?ופ ןעװעג ןענעז ,ןָאילאטאב רעזדנוא

 ןוא ןריציפָא ,ןטַאדלָאס ןפערט טגָאקעג ןעמ טָאה רעגאל ןופ לקניו

 םימ ןטלאהרעטנוא ךיז רעניאהקוא ןוא ןדיי ,ןקַאילָאּפ --- ןרַאסימָאק

 ןוא טנָארפ ןפיוא ןעײג יז ,לָאמ עטצעל סָאד .םירבה עשינאּפש ערעייו
 סע ןוא טפאשנדיל טימ לופ ןקילב עגנאק ,ןקורדצשנאה עטסעפ ...רימ
 --  ןטכעג ןופ ךָאנ ,טייהנעגנאגראפ רעד ןופ ןעגנורעגירעד ןדעי ייב ןעילפ
 .ָארבע טייז רעגעי ףיוא ןטכַאלש עפחהַאש יד תעב ןטכענרעיא

 :תרּפשעג ןיא לָאמא וװ טרָאד ,ןַאלּפ:טרָאּפס ןפיוא ,טנערב ןוז יד
 ,רבח ןשיראגנוא ןא טימ טסקַאבעג ךיז טָאה ןזעמָאג וװ ,גייוװצנריב ןעג
 םימ טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה ,ךרס א טגאמרעד סָאװ ,ץאלּפ ןקיזָאד ןפיוא
 ןַאמפ יד ןבענעגרעביא טרעװ ךעלרעײפ ..םירבח עשינאּפש ערעזדנוא
 -עבָא ךיז טקידנע טימרעד .טריליפעד ןעמ ,סעדער .ןָאילַאטַאב ןופ
 :אנָאיצאנרעטניא יד ןענעז ךעלעקניװ יד ןיא .לייש רעלעיציּפָא רעד זיֹולְק
 ןוא םירבח עשינאּפש ערעײז טימ ןסעזעג טכאנ רעד ןיא טעּפש ןיב על
 סָאװ ,ןטײצ יד רעביא ןוא טעברא רעקידרעטייװ רעד) רעביא טסעומשעג
 ייד ןטימניא .ןסערדַא ןעמונעג ןוא ןבעגעג טָאה ןעמ .ןעגנאגהאפ ןענעז
 ןדנוא טנָארפ םוצ שרַאטּפָא ןופ לעפַאב רעטנאקאב טוג רעד טָאה טכאנ
 ןענעז רעװש ןוא קידנריר .רעדידב עשינַאּפש ערעזדנוא ןופ טדיישעצ
 / ."ןטונימ עטצעל עקיזָאד יד ײז ראפ יװ זדנוא ראפ ןעװעג

 ךיז ןבָאה עדאגירבקסװָאהבמָאד רעד ןופ עקיליװירפ עשידײ יד
 ;ךס א קידנכאמ ןוא רעדנוזאב טלמאזראפ ןעגנורעײפ עלעיציפָא יד ךָאנ
 ;ץד רעלעיצעּפס א ךרוד ןסָאלשאב ײז ןכָאה ,ןפמאק ערעײז ןופ ?כה
 טסקעט) .קלָאפ ןשינאּפש ןטימ גנודיישעצ רעיײז ןקרעמוצּפָא עיצאראלק

 .(ןטנעמוקָאד :לײט ןיא עז טנעמוקָאד ןקיזָאד םעד ןו

 טי



 טכאלש עטצעל יד

 :יקּטװָארבמָאד רעד ןֹופ רעפמעק יד ןבָאה עיצאזיליבַאמעד רעד ךָאנ

 .קיװ ןבעגנ ָאילעראמ עד ָארדעּפ ןאס ?פרעד םעניא טצעזאב ךיז עדאגירב

 ןעװעג ןענעז ײז ןעװ יװ ,ןביוהעג ױזַא ןעװעג טשינ ײז יב זיא לַאדַאמ יד
 סָאד טקירדעג טָאה סע .ףמאק ןופ ןערב עמאס םעניא ןוא טנפָאװאב

 יד ןֹופ ףליה רעד ןַא ןילא טציא ןביילב םירבח עשינאּפש יד זא ,ליפעגנ

 :אטשעג ןיא ײז ןופ םענייא ןדעי ראפ ןוא ,סעדאגירב עלַאנָאיצאנרעטניא

 ?ןרָאפ ןיחוװ --- טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןופ םעלכַארּפ סָאד ןענ

 | | ?רעטײװ ןָאּפ סָאװ
 :ארקַאמעד יד ןבָאה רעדנעל ערעדנא ןיא ךיוא ןוא ךיירקנארפ ןיא

 23עק עשירלעה יד לָאז ןעמ ןא ףמאק א טריפעג סעיצאזיגאגרָא עשיטפ

 2ענ ךס א רעײז םעד ןגעװ טלמעד ןיא סע .דנאק ןיא ןזַאלנירא 'ועפ

 :ליױא ןגעװ רוטארעטיל עצנאג א ןפאשעג ךיז טָאה סע ,ןרָאװעג ןבירש

 .רעפמעק עשינאּפש עגעזעװעג יד ראפ טכער
 ןזָאלרַאפ וצ ןטײרג וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סעקַאשטשװָארבמַאד יד

 טריזינאנרָא טָאה ןעמ כאפ טיול טריפורג ךיז טָאה ןעמ .דנאל סָאד

 2עג ןופ תועידי עראטנעמעלע עסיװעג ןבעג וצ ןסרוק רעדָא ןטאטשראוו

 ןיא ןכַארּפש ןענרעפ ןבױהעגנָא ךיוא טָאה ןעמ .תוכאלמס ענעבעג

 ןוא רעדײֿפק עליוויצ ןעמוקאב ןטסידאנירברעטניא יד ןבָאה ַארדעּפ ןַאס
 / .סשיזיוצנארפ ףיוא טשיוטעגסיוא יז ןעמ טָאה טלעג עשינאּפש סָאד

 םָאד .ןרָאפוצּפָא ?עפאב רעד ןעמוקענ ןיא טײצ רעצרוק א דָאנ

 ןוא קיזמ טימ עדאגירביקסװָארבמַאד יד טיילגאב טָאה ?טעטש עצנאג

 ןענעז ןענײראפָארּפ יד ןוא יטראּפ עשיטסינומָאק יד ,טנגוי יד .גנאזעג

 עשידנעלסיוא יד סופוצ קידנטײלגאב רענעפ ערעײז רעטנוא ןעגנאגעג

 טפראדעג טָאה גוצ רעד ןעװ .עיצאטסןַאב רעטסטנעָאג רעד ןיב םירבח

 ןוא ןענַאגאוו יד ןופ ןייגוצסיורא ?עפאב א ןעמוקעג רעדיװ זיא ,ןרָאפּפָא

 | | .לטעטש ןיא ןרעקמוא ךיז
 :עג רעפמעק ענעזעװעג יד רעטעּפש ןעמ טָאה ָארדעּפ ןַאס ןופ=

 ָאד סָאװ ,ןענאטשראפ טשינ ןבָאה יז .?טעמש !קידתונכש א ןיא טקיש
 ןילּפיצסיד זיא ןילּפיצסיד עשירעטילימ רעבָא ,רָאפ טמוק

 :ָאיצאנרעטניא ערעדנא ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבַאה טרָא םעיינ ןיא

 ןבָאה ןוא עינאּפש טײז רענעי ןיא ןעװעג ןענעז סָאװ ,סעדאגירב עלאנ
 ענעמוקעגנַא;ײנ יד ןשיװצ .םי ןכרוד עינַאלַאטאק ןייק ןגַאלשרעד ךיז
 עשירעטילימ ערעדנא ןֹופ ןדי ןוא ןקַאילָאּפ ךס א ןענופעג ךיז ןבָאה
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 םעד ךָאנ .טרעגרעדאפ רדסכ ךיז טָאה עגאק עשידעטילימ יד .ןטײהגײא

 :עג תוכולמ עשיטסילאטיפאק יד ןבָאה ןעכנימ ןיא טארַאפ ןכעלדנעש
 'ד .קילבוּפער רעשינאּפש רעד וצ ןכאמ ףוס א רעלענש סָאװ טלָאװ

 ףיוא ןשינעעשעג יד ןופ טהירעג רעייז ןעוועג ןענעז ןטסידאגירברעטניא

 ;גאלק ןענגאגעגמורא ןענעז סעקאשטשװָארבמַאד יד ןשיװצ ,ןטנַארפ יד

 ..עקיסקעמ ןייק ןרָאפ טעוװ עדַאגירבײקסװַארכמַאד עצנַאג יד זַא ,ןעג

 'א ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ ןיא טרָא ןפיוא ןביײלבראפ נעט 19 רָאנ

 ז ןבָאה סע .עלַאנָאיצאנהעטניא יד ןופ גניטימ א ?אזנַאניק ןטסערג

 םעג ךיז ןבָאה ענובירט רעד ףיוא .ןַאמ טנזיומ ייוװוצ ךרעב טלמאזראפ

 .רעריפנָא עשיטילָאּפ ןוא ןרַאסימָאק ,ןטנַאדנעמַאק ןענג

 עקיטכיװ טראוורעד טָאה ןעמ ,גנונאּפש א טשרעהעג טָאה לאז ןיא
 ?ענרַאפ ןבָאה ײז .טרַאװ א ןעמונעג ןבָאה רענדער עכעלטע .תֹועידי

 ףֹוס םוצ .קילבוּפער רעד ןופ עגאל ערעװש ךעלנײװעגרעסיױא יד טלעטש

 טיירג לָאמאכָאג ריא טנעז יצ :עגאהפ יד טקעטשעג עטלמאזראפ יד ןעמ טָאה

 יא ןַײג וצ טיירג ריא טנעז יצ ?רעװעג ןעמענ וצ ןוא ןרישזַאגנא וצ דיז

 טגעז יצ ?רעהניק ןוא ןעיורפ ןריאוקַאװש ןענַאק לָאז ןעמ ידכ ,טבַאלש

 עשיטסישַאפ סָאד ןטלַאהוצּפָא ידכ ,ףמַאק ןיא ןפרַאװ וצ ךיז טיירג דיא

 ?רעטילימ

 :עװעג א ןדנוא טלייצרעד --- רענדער יד טרעהעג ןבָאה רימ ןעוע

 ןופ גנוצאשּפָא יד טרעהעג ןבָאה ריס ןעװ -- רעפמעק רעשידיי רענעז

 טציא ...ןפמַאק ערשווש ןופ תונורכז ןכיוטפיוא ןעמונעג ןכָאה ,עגַאל רעד

 ,ָאז ָאקנארפ זא ,ראפעג א ןאראפ ןזיא סע ןא ,ןעזרעד ןבָאה רימ ןעוו

 :אב קימיטשנײא עלא רימ ןבָאה ,ענַאלעצראב וצ ןרעטנעענרעד ךיז

 רימ יװ ,ליפעג א טאהעג ןבָאה רימ .ןרישזַאננַא וצ לָאמאכָאנ ךיז ןסָאלש

 :ַאמַאפ ןזָאלרעביא ןסייהעג ןדנוא טָאה ןעמ .טיוט םֹוצ ןעגנאגעג ןטלָאװ

 טָאה עדאגירב יד .ןכַאז עכעלנעזרעּפ ערעזדנוא עלא ןוא ווירב ,סעימארג

 .ךיירקנארפ ןייק עזילאו סנרעדעי ןקישוצקעוװא ןעמונעג ךיז ףיֹוא

 .םרעילאנארג ?טעטש םֹוצ ןאב רעד טימ ןרָאפענקעװא ןענעז רימ

 ?יצאיוא עשיטסישאפ יד טָאה ,גוצ ןופ ּפָארא ןענעז רימ רעדייא רעבכָא

 :עג רימ ןענעז ?ײװהעד .רעיפ טכידעג ַא טימ ןסישַאב ןעמונעג ןדנוא

 ןליפַא ןבָאה ריס ןוא ןעמרַאפינוא ןַא ,גנוזײּפשַאב ןָא ,רעװעג ןָא ןעוו

 סופוצ ךיז ןבָאה רימ .ךיז טניפעג טנַארפ רעד ןװ ,טסוװעג טשינ יונעג
 ,ןעמרָאפינוא טכאהבעג זדנוא ןעמ טָאה טכאנייב .סָאלש א וצ ןגָאלשרעד

 ךיז ןבָאה רימ .רופנעדנעשניא ןא טלעטשעגנײא טָאה ןעמ ןוא רעװעג

 יי
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 א ןעײר ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ףיוה ןיא ןבָאה רימ .טנפַאװאב עלא

 ינעמָאק יד ןענופעג ךיז ןבָאה ןטימניא .טַארדַאװק ןרעלוגער א טריטמרָאפ

 ןא ,העובש עכעלרעײפ א ןכעגעגּפָא ןבָאה רימ .רענעפ יד טימ ןשנאד

 .ןבעגרעטנוא טשינ ריז ןוא טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב ןפמעק ןלעװ רימ

 א ןדניבוצנָא געװ ןיא טזָאלעג טכַאנ עבלעז יה ריז ןבָאה רימ ןעװ

 !ײװלײט ןענעז רימ זא ,טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה ,אנוש ןטימ טקַאטנַאק

 ןבָאה ,גנולגנירמורא עקידנעטשלופ א ןדיײמוצסיוא ידכ .טלגנירעגמורא

 .ןעיצוצקירוצ ךיז ןסָאלשאב רימ

 ןגער:סקַאלש ַא ןסָאגעג טָאה סע ,ערעטצניפ ַא ןעװעג ןיא טכַאנ יד

 :קירוצ ךיז גנונעהרָא ןוא ןילּפיצסיד רעטסערג רעד טימ ןבָאה רימ ןוא

 | | .ןגיוצעג
 טרעדנוה ךרע ןַא ,רימ ןבַאה ײסָאש ןפיוא ןרישראמ העש א רָאנ

 ,רעכיז ןעװעג ןענעז רימ .יימרא עטנפָאװאב א טננעגאב ,ךיז ראפ רעטעמ

 ?םיֹוא ןעװעג םיײרג ןענעז ריס ןוא טלגנירעגמורא רעדיוו ןענעז ריִמ ןא

 סע .ףייר רעכעלטנייפ רעד ןופ ןסיירוצסיודא ךיז ידכ ,ףמאק א ןעמענוצ

 ןענעז סָאד .ענעגייא ןענעז סָאד זא ,ןזיוועגסיורא דכַאב רעבָא דיז טָאה

 ;תיבנ) ."עהַאגיהבײַאמלעט רעד ןופ עלַאנַאיצַאנרעטניא :עװעג ךיוא

 | .(.ד.ד -- שטיװַאקציא קַאזיא ןֹופ תודע

 :אטשעג עלַאנָאיצאנרעטניא יד ןענעז ןכָאװ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא -
 :עננײירא ןרעװ וצ טָארדאב רדסכ קידנעייז ,?גנארעג ןקיטולב ןיא ןענ

 א ןטלאהעגּפָא ײז ןבָאה שטעט ךייפ םייב .ןעננאווצ יײװצ ןיא ןעמונ

 ףיוא טפישעגרעבירא ךיז ןוא ןקירב יד ןסירעגפיוא ןבָאה יײז ,טכאלש

 אוא ףױא .רעמײב ןופ טיובעגפיוא ןיילא ןבָאה ייז סָאװ ,סעװטַארפ

 קידנעיצקירוצ ןוא קידנפמעק ,ןעגנולעג ןטסידאגירברעטניא יד ןזיא ןפוא

 סָאד ,ובטרַאפ ןיב 1999 ראורבעפ ןפ9:11 םעד ךיז ןגַאלשרעד ֹוצ ,ריז

 רער רעכביאננעק ןעענעריּפ יד ןיא למעטשנץענערג עשינַאּפש עמצעל

 .רעברעס טָאמש רעשיזיוצנארפ
 ןביג ,עינאּפש ןיא געט עטצעל יד ןופ דקיב סָאד ןצנַאנרעד וצ ידכ

 םעניא רעפמעק ,טרָאּפָאּפַאה עילע ןופ תונורכז יד ןופ גוצסיוא ןא דימ

 .םעברא רעזדנוא ראפ ?עיצעּפס ןבירשעג ,ןָאילאמאב:ווָארטימיד
 ,םי גערב םײב סעליוו עכעלטע יד ,ָאראגאוו ןופ לָאטיּפש רעד ..,

 םענעי ןיא ,עקנארק ןוא עטעדנווראפ ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא

 ןעװעג ןענעז טנָארפ םענופ סעיינ יד .טרעדורעגפיוא קראפטש ןעוװעג גָאמ

 ןיא תֹוחֹוכ עלא ןפהָאװענ ןבָאה םירבח עשינאּפש יד .עטכעלש רעײז
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 ;ע םסָאװ ,ןטסישאפ יד ןטלאהוצניא ידַכ ,עיגָאלאטאק ןופ טכאלש רעד

 :ָאיצאנרעפניא יד) ץעגערג רעשיזיוצנארפ רעד ֹוצ סיֹורַאפ ןעגנאגעג ןענ
 ?גאנאפ רעידפ טײצ א טימ ןעועג ,טסוװאב יװ ,ןענעז סעדאגירב עלאנ

 .(טזַאלעגרעד

 :ראפ ֹוצ ןעגנולעג סערהָאה עשיטסישאפ יד ןיא ןגרָאמירפ םענעי

 טָאה ןרגוא ןופ רעװ .סיֹורָאפ ןעגנאגעג ןעגעז ײז ןוא ענַאלעצראב ןעמענ

 ?עיצַאומיס אזא ןופ קילבנָא ןיא קיטלינבײלג ןביילב טנַאקעג
 ,ויטַאיציניא יד ןרָאװעג ןעמונעגרעשנוא ןיא'ס רָאנ יוװ ,רעבירעד

 טעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ רעדילנפימ עקיעפספמאק יד ןא

 פיס העידי יד ןעמונעגפיוא רימ ןבַאה ,טנָארפ ןפיוא קעווא קירוצ ןלעוו

 בפה רעכעלריפַאנ ַא ןיא ןהנוא רַאפ זַא ,קידנעיטשרַאפ ,טייקנדירפוצ

 עשינאפש ערעזדנוא ןעװ ,טנעמַאמ ןיא טנַארפ ןפיוא ןרעקוצמוא יז

 ;רעביא ןעװעג ןענעז רימ .ענַאל רערעװש אזא ןיא ךיז ןעניפעג רעדירב

 .ןריולראפ טשינ ךָאנ ןיא ץלא זא ,טגײצ

 :ַאב םיורג טימ ןעמונעגפיוא רעינַאּפש יד ןבָאה סולשאמ רעזדנוא

 ;עה רעד ןורכז ןיא שירפ ןעװעג יײז יב ךָאנ ןיא סע לײװ ,גנורעטסיג

 עלַאנָאיצאנרעטניא יד ןופ טייקנבעגעגרעביא עזָאלצענערג יד ןוא םזיָאר

 עטרעװשנרעודַאב יד ץָארט ,קיעפספמַאק רַאפפ קידנטקַאה דיז .ןטַאדלָאס

 ןעװעג ךיא ןיב ,ןעגנודנוװראפ עקידרעירפ עניײמ ןופ ןצנעװקעשנַאק

 ;טא עטשרע יד ןשיװצ ןוא עקיליוויירפ ענעבירשראפ עטשרע יד ןשיװצ

 ףיוא ןענופעג ךיז ןכָאה עלַאנַאיצאנרעטניא ערעדנַא .טנָארפ ןפיוא ןײגוצ

 וצ ןלאפענ טאהעג ןיֹוש ןענעז ?יפ ןוא ףמאק ןיא רַאטקעס רעדנא ןַא

 .םירבה עשינאּפש יד טימ ןעמאז

 ןעװ ,טנעמַאמ ןיא רעטנעצ:עיצאמרָאפ ןיא ןעמוקעגנָא ןעגעז רימ
 אנוש ןטימ טקַאטנַאק א ןדניבוצנָא ךעלגעמ ןעװעג טשינ ןיֹוש זיא/ס
 .ןעיצקירוצ ךיז ןבײהנָא טזומעג ןבָאה רימ ןוא

 יצ קידנעיצ ךיז רעבָא ,גנונעדרָא ןיא גוצקירוצ א ןעװעג ןזיא קָאד
 .ןעקנַאפ עשינעילאמיא ידו ןופ ןרָאװעג טנָאיעג רימ ןענעז ,ץעגנערג רעד

 ךיז ןלַאפרעהנַאנַאפ ןיק ןעועג טשינ טייו רעבָא זיא גוצקיר רעוהגוא
 ןיא ןא ,תועידי יד ןעמונעגפיוא גנוקישומרעד םימ רימ ןבָאה געװ ןפיוא
 דאנ ןיא דירדאמ םורא .ןטכַאלש רָאפ ךָאנ ןעמוק עינאּפש ןופ רעטנעצ
 ;עג רימ ןבָאה ,עגַאל רערעװש רעזדנוא ץָארט .ףמאק רעד ןעגנאגעגנָא
 סטאק רעד ךָאנ ןיא רַאפקעס רעדנא ןא ףיוא זא ,ץלָאטש טימ טכארט
 ןנוקידיטראפ רעד ראפ ןָא טײג ףמאק רעקיטכעמ א זא ;גנאג ןקֹופ ןיא
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 ןטלאהעגסיוא טָאה עכלעװו ,דירדאמ טָאטשטּפוה רעשיַָארעה רעד ןופ

 :עגיא ןופ ןוא קינײװגסיױא ןופ ןפירגנָא עשיטסישאפ עטסקיטכעמ יד

 | | .קיגייוװ

 :עגּפָא ךיז רימ ןבָאה ץענערג רעד ראפ רעטעמַאליק ןעצ א ךרעכ

 :רַאפ טשינהָאג ןיא םייקטײרטײטכַאלש ןוא ןילּפיצסיד רעזדנוא .טפעטש

 ,:לעטשוצרָאפ ךיז רעווש ןעוועג ןגעוופסעדנופ ןזיא סע .ןרָאװעג טרענימ

 :עריּפ טייז רענעי ףיֹוא ןא ,טסוװעג ןיוש ןבָאה רימ .ףוס רעד ןיא סע זא

 2עגפיוא ןענעז סָאװ ,ןרעגַאל;עיצַארטנעצנַאק ןדנוא ףיוא ןטרַאװ ןעעג
 :טשינ רעכעלדעש רעיײז ךרוד ןבָאה סָאװ ,עבלעז יד ןופ ןרָאװעג טלעטש

 .קילבופער עשינאּפש יד ןעגנערבמוא ןפלָאהעג קיטילָאּפ:ץנעװרעטניא

 2ןיוצנארפ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןייגייבראפ ןעזעג ןבָאה רימ

 עפעשטומעגסיוא ןוא עטשרעגנוהראפ ,רעפמעק רעטנזוט ץענערג רעש

 א טכליהעג טָאה רעלײמ סנעמעלא ןֹופ רעבָא .ןשראפ עגנאל יד ןופ

 ןײז טָאה רענײק ןוא ּפָאק םעד ןטלאהעג ךיוה ןבָאה יז .גנאזעג קיטומ
 .טזָאלראפ טאהעג טשינ רעװעג

 רימ ןעװ ןוא סגגתָאמוצפיוא ןיב ץַאלּפ ןפיוא ןביקבעג ןענעז רימ

 ןבָאה ,ץענערג רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןײג טזָאלעג ךיֹוא ךיז ןבָאה

 .סָאטוא;רעצנאּפ ןעזרעד טגָאזירָאה ןטײװ ןפיוא ךיז

 טײז רענעי ןופ רימ ןבָאה ,לָארטנַאק רעד ראפ ,ץענערג רעד יב

 .רָאנ געט יװצ םניז ןבָאה רימ תעב ,;עטאז ןֹוא עקיאור ןשטנעמ ןעזרעד

 ?טיֹוא ןדנוא טָאה סע .רעוולופ:ךלימ ?סיב א ןיוחא ,ןסעגעג טאהעג טשינ

 עשיזיוצנארפ .טלעװ רעײנ א ןיא ןלאפעגנירא ןטלָאװ ריס יװ ,ןעזעג

 ןדגוא רעביא טריפעגכרוד ןבָאה ןטַאדלָאפ רעלאגענעס ןֹוא ןעמרַאדנַאשז

 ןבָאה רימ סָאװ ,רעװעג סָאד .עיזיוער עכעלנעזרעּפ עגנערטש רעיײז א

 ןרָאװעג זדנוא יב ןיא ןראפעג עלא רעטנוא ךיז טימ טּפעלשעג ןאד ןזיב

 עג טָאה סָאװ ,ןפיוה א ףױא ןרָאװעג ןפרָאװעגקעװא ןוא ןעמונעגוצ
 ,רימ ןבָאה םעדכָאנ .ךייה רעשנאזָאּפמיא ןא ןיב ןסקאוו ןייא ןיא ןטלאה
 ףיֹוא ןרישראמ ןעמונעג ,ןעייר ענעסָאלשעג ןֹוא ּפעק ענעביוהעגפיוא םימ
 עס רענאפ םענופ גנוטכיר רעד ןיא עירָאטירעט רעשיזיוצנארפ רעד
 סָאװ ,סניוזא ךיז ןיא טאהעג טשינרָאג טָאה גנוטלַאה רעזדנוא .ןעירּפיס
 :עג רדסכ ןענעז ןעקנאדעג ערעזדנוא .טרעקראפ רָאנ ,דובכמוא ןא ןיא
 ןעמוקאב ביל ןבָאה רימ סָאװ ,דרע רעשינאּפש רעד וצ טדנעװעג ןעװ
 :וכ עלא טימ טפמעקעג ןבָאה רימ רעכלעוו ראפ ,טייהיירפ רעד וצ ןוא
 טָאה רעיורט ןופ ?יפעג א .גנוגייצרעביא רעלופ רעזדנוא טימ ןוא תוח
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 םוישאפ ןלַאנַאיצאנרעטניא םעד ןזא ,קנאדעג םייב טּפאכענמורא זדנוא

 .דגאק עקיטומ ןוא ענייש סָאד ןּפאכראפ ֹוצ ןעגנולעג שירָאזיװָארּפ זיא

 ןעװעג זיא סָאד ,טכארטעג סרעדנוזאב ןבָאה רימ סָאװ ןגעװ רעבַא

 ןעװ ,עינַאמערעצ רעד תעב ןבעגענּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,העובש רעזדנוא

 טיס ןֹוא םוטעמוא ,םוטעמוא :טנַארפ םענופ ןעגנאגענּפַארא ןענעז רימ

 ,ךאז רעטכערעג רעד ראפ ףמַאק םעד ןצעזרָאפ רימ ןלעװ ןעלטימ עלא

 ."טייהיירפ ראפ רעפמעק עקידריװ יו

 ןרעגַאל:עיצַאדטנעצנָאק עשיזוצנַארּפ יד ןיא

 ןםילפ ןבױהעגנָא ךיירקנארפ ןײק טָאה ענַאלעצראב ןופ ןלאפ ןכָאנ

 ןשיװצ .ןשטנעמ רעטנזױט רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןופ םַָארטש א
 ;גיא יד ןֹופ רעפמעק ענעזעװעג ,רענלעז עשינאּפש ןענופעג ךיז ןבָאה ײז

 !בָאה תֹוחּפשמ עצנאנ .עליווצ עפאמ א ןוא סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעמ

 יד ןופ המקנ עקידתוירזכא יד ןדיימוצסיוא ידכ ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ

 .ןפסיקנארפ

 :ןפוא ןקיטראנניא ןא ףיוא ןעמונעגפיוא עלא ייז טָאה ךיירקנארפ

 :אפש:שיןיוצנארפ רעד ןבענ םי ןשידנעללטימ ןֹופ סעשזַאילּפ עקידייל יד

 ַאד ןוא סָארדפלכעטש טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורא ןענעז ןיענערג רעשיג

 עקַאמ עסיורג יד טָאה ןעגנוטכירנייא םוש ןָא ןוא דמַאז:עשזאילפ !פיוא

 .ןענעדרַאנײא ךיז ןוא ןכעל טלָאזעג ןשטנעמ

 ןעמוקענרַאפ ןיא "עלַאנַאיצאנרעטניא , יד ןופ גנאגרעבירא רעד

 ןיא טרימרַאפ ךיז יז ןבָאה ץענערג רעד ןבענ :ןפוא ןקידנגלַאפ ףיוא

 ןיא ךיירקנארפ ןײק טרישראמניירא ןבָאה ןוא סענַאלַאק עשירעטילימ

 2ילֲאּפ ןוא ןעמהַאדנַאשז עשיזיוצנַארפ יד  .גנונעדרָא רעשירעפילימ ַא

 ךיז טריפ סע יװ ,טולאס ןשירעטילימ א ןבענענּפָא ייֵז ןבָאה ןטנַאיצ

 ײז ןעמ טָאה ןיענערג יד ןסערטרעבירא ןכָאנ .רעקלעפ עטריזיליוויצ ייב

 ײז טָאה ןעמ .?טיּפַאק יינ א ןבױהעגנָא ךיז טָאה םלמעד ןוא םנּפַאװטנא

 ןיא טבילנעג עלא ןבָאה רימ , .יפ יװ יוזא ןסיוטש ,ןּפומש ןעמונענ

 . חנאל שיטארקַאמעד א ראפ ןטפאהעג קידנעטש סע ןוא ךיירקנאהפ

 עטשרע יד ןעװעג ןיא סָאד רעבַא -- ,רעקיליוויירפ א ןדנוא טלייצרעד
 :יב .ןטראוו ןסיײהעג ןעמ טָאה רעברעס טָאטש רעד ןיא ."גנושיוטנא

 ןיא סננרָאמוצ ףיֹוא .טנעמעצ ןליוה ןפיוא ןטָאלשעג עקא ןענעז ט .ונ
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 רָאג ןלוױפַאב יז טָאה ןעמ .דַאװ יד ןטלַאה רעטילימ לַאינַאלַאק ןעמוקענ

 .ּפעלק וליפא קידנצונאב ,רעפמעק יד ןעלדנאהאנ וצ ֿ?אטורב

 רענאק ןיא ןרָאװעג טקישעג עקיליווירפ יד ןענעז רעברעס ןופ

 2לּפ עשינַאּפש ןענופעג רעירפ ןופ ןיוש ךיז ןבָאה סע וװ ,ןעירּפיט:ןעס

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,עליוויצ ,ןטַאדלָאס ,םימ

 ןליפַא זיא ןעירּפיס:ןעס .דליב קירעיורש ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ָאד

 .םי גערב םייב ץַאלּפ רעקידמאז רעקיזיר א רָאנ ,ןעועג טשינ רענא? ןייק

 :שיטאמארד יד ייב ןבעל וצ ןעמוקענסיוא ןזיא םיטילּפ טנזיוט קיצכַא יד

 דמאז סָאד .רעפנערטרעדמוא ןעװעג זיא רעננוה רעד .ןעננוננידאב עטס

 2רעטנואןוז ןכַאנ .ןטייהקנארק ןפורסיורא ןוא ןניוא יד ןיא ןכירק טנעלפ

 ...ביור ךָאנ תומה:ךאלמ רעד ןעמוק טכאנ עדעי טנעלפ גנאג

 יא טיג טרָאּפָאּפאה עילע רעפמעק רעטריטיצ רעירפ ןיוש רעד
 דאפ לעיצעּפס ןבירשעג ,''1999 ראורבעפ ,ןעירּפיס:ןעס, :טנעמוקָאד א
 :רענאל ןקיזָאד ןיא ןבעל ןופ דליב א ,םעברא רעזדנוא

 .ץענערג עשיזיוצנארפ יד ןעגנאגעגכרוד רימ ןענעז טכאנייב ןטכענג

 ,ןטַאדלַאס רעלאנענעס טימ ןרָאװעג טלננירעגמורא געװ ןפיוא ןענעז רימ

 יב ךיִז טָאה סָאװ ,סעכ ןרעטיב רעייז טזַאלעגסיױוא זדנוא וצ ןבָאה סָאװ

 .טיֹונ ןוא טנלע ןרָאי עננאפ ןופ ךשמ ןיא טלמאזעננַא יז

 גמטמנא ךָאנ ,רעדימ ךָאנ ,ןיירא געװ ןיא ךיז רימ ןזָאל םאזננאק

 ,רעלענש סָאװ ,ןעמוקנָא ,ָאי .ןעמוקנַא--קנאדעג ןקיצנייא ןטימ ,רעטקימ

 סע ןענָאק וצ ידכ ,ןכעג ןדנוא טעװ ןבעק עײנ סָאד סָאװ ,ןעז וצ ידכ
 יד ,לארָאמ יד ןָא טבייה קידנרישראמ .ןפוא םעיינ א ףיוא ןריזינאגרָא

 ,ףמַאק רַאי ייוװצ ןופ דשמ ןיא טדימשעג ןבָאה רימ עכלעוו ,?ארָאמ עטונ

 :יופראש ןֹוא רעדיפ ,רעקידװעריר טרעװ גנאנ רעזדנוא .ןעמוקוצקירוצ

 ;ןק ֹוצ ןײילא ךיז ןכינ רימ ...ןעייר ערעזדנוא ךרוד ןעייג רעטרעוו עקינ
 ...שזאר

 ןוא תונמחר ןופ שימעג א טימ ןַא זדנוא טקוק גנורעקלעפאב יד

 טגנאלרעד ןעמ .זדנוא וצ ןעייגרעד טפאשדניירפ ןופ סנכייצ .טייקירעגייג
 ;ענקירוצ רעכָא ןרעוו ןשטנעמ יד .גרַאװנסע רעדנַא ןוא טיורב ,רעסַאװ
 :ןיא טָאה ןעמ ןעמעװ ,רעלאנענעס ןוא ןעמרַאדנַאשז יד ךרוד ןסיוטש
 | ...ןסַאירַאּפ ןענעז רימ זא ,טדערעג



 יד ןעעזרעד רימ ןעו ,ןעײר יד ךרוד טפיופ רעמטיצ רעטלאק א
 :עגמורא ןֹוא טָארדלכעטש טימ טפנגירעגמורא ןעירּפיס:ןעק עשזַאילּפ

 .רעטרע ליפ ףיוא סמערופ:ךאוו טימ טלעטש
 .טסענ:עקשארומ א ןיא ןַא ןעמוק רימ זא ,זיא קורדנייא רעטשרע רעד

 םייב םורא ךיז ןערָאּפ רעדָא דמאז ןטלאק ןפיוא ןגיל ןשטנעמ רעטנזיומ

 :רעטילימ ןֹופ שַאמשימ רעכעלבײרשַאכמוא ןַא/ .ןטלעצעג ןלעמשפיוא

 ;םנייפ א ןילא רעביא ןוא סנגַָאװײטסאל ,ךעלענעו:טנאה ,עליוויצ ןוא טייל

 ..ןֿפיה ןדנוא ןפראה סָאװ ,יד ןופ רעטכעלעג קידנעשזריה ךעל

 עשזַאילּפ יד .ןביילקרעדנאנאפ טשיגרַאג ךָאנ ךיז ןעמ ןַאק ?ײװרעד

 :ךייב:רעפכעוו ןוא סמערוט:ךַאװ יד ,ןטַארדנלכעטש יד ןיוחא .קיזיר זיא

 .פיירגעגוצ טשינרַאג ןעמ טָאה ,ךעק
 :ךארּפש םיוק ןריזינאנהַא ֹוצ ןָא ךיז רימ ;בייה םננרָאמוצ ףיֹוא

 .םעּפורג

 ךיז טניפעג יז .ןדיי ךס ַא ןַארַאֿפ ןיא עפורג רעשינעמור רעדו ןיא
 :אב ןקידיײל ןסיורג א ןעמענראפ רימ .עּפורג רעשינאּפש רעד ןופ טנעָאנ

 .סרענעלעג ךיז ריס ןכאמ רעטערב עפעבכננעג רַאּפ א טימ .קַאר

 זיא'ס ֹוװ ,ּפוז ,םיורב :קידננתנעג םשיג רעיײז ןזיא גנוזיּפשאב יד

 :רּפ א ןיא קָאד .שיילפ קינײװ רעייז ןוא ןזניל יװ ךעלדניימש רעמ ָאד

 נא ץענרע .םריזינַאנרָא ןיוש ןענעז סָאוװ ,סעּפורג יד רַאפ רָאנ עיגעליוו

 סָאװ ,רעסאו ןטכעלש ןבילוצ .גנונעדהָאמוא עכעלקערש א ןיא שרעד
 :נעזיד ןֹופ עימעדיּפע ןא ןכַארבענסױא ןיא ,ןעקנירט וצ ןדנוא טיִג ןעמ

 "ץמינּפ יד ,ךעלטעכגנַארפ ףיױוא ןשטנעמ ןעמ טעז טְפָא ץנאג .עירעט
 .מפטשעגסיוא

 ריפט ןבייה ,ןסיורד ןופ םידבח יד ןופ טעטיראדילַאס רעד קנַאד ַא
 ;ענ םע .ךיז טפרעסעבראפ גנוזייּפשאב יד ןוא ךעלקעּפ ןעמוקאב וצ ןָא

 עכלעװ ,?פַאטראק ?סיב א ,טײצ וצ םיײצ ןופ ,ןגירק וצ זדנוא םגניק

 .קַארַאב םעד ןכענ רענעּפש ןופ טכאמענ ,רעיפ א ףיוא ןקאב רימ
 ןופ קידנבײהנָא .טריזינאגרַא ?ענש ךיז טָאה עּפורג עשינעטור יד

 ;ייצ עקיזָאד יד .גנוטייצ:טנאוו א ןעניישרעד ןָא טכייה ךָאװ רעטירד רעד

 א ןֹופ ןעװעג ןיא ,ןעװעג ןיב ךיא "רָאטקַאדער;ףעש , סגעמעװ ,גנוט

 ןעװעג ןיא עכאנפיוא עטשרע ריא .,רעטקאראכ ןשיריטאס:שיטסירָאמוה
 :עוש ירד יב םירכח עסיוועג ןופ ןטייהניוװעג עטכעלש יד ןפמעקַאב וצ
 :עֿכקימײװ א ,םזיָאנע םעד סרעדנוזאב רַאנ ןוא ,ןעננוגנידאב:רעגאק ער

 רימ .טייקנייר ןגטוו ןעוועג זיא עכבלעז סָאד .ןכעל:רענאק םעד ןיא דנוו עכ
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 טיול ןעגנוגנידאביסנבעל ערעזדנוא ןריזילאמרָאנ טלָאװעג רקיע רעד ןבָאה

 ,ענעיגיה ןֹופ םעטסיס ןגנערטש א קידנדנעװנַא ,ןטייקכעלגעמ ענעבעגעג יד

 ןוא עקנארק ןֹוא עכאוש טימ ײר רעטשרע רעד ןיא קידנכענּפָא ךיז

 .ןרעגנוה טשינ ײז ןלָאז לכ םדוק זא ,קידנגרַָאז

 ןבַאה רימ .ןדָאש סיורג ןעגנערב ןבױהעגנָא טָאה ןײגקידיײל סָאד
 ?טנאוו א ןופ ןענאטשאב זיא יז .טעברא:רוטלוק יד טריזינאגרַא רעבירעד

 עמכישעג יד ןלעמשפיונוצ ,ןיטעלויבײעיצאמרָאפניא ןכעלנעט א  ,ננוטייצ

 עטסנדישראפ עמאס יד ףיוא ןטאהעפער ,עּפורג;עירעליטרא רעזדנִיא ןופ

 .םעּפורג ערעדנא טימ שיוטסיוא ןוא ןעגנודגיבראפ ,סעמעט

 רעזדנוא ןיא לַאר עקיגנַארטשרע ןַא טקיּפשעג טָאה גנומייצ:טנאוו יד

 קידנעטש טָאה ןיטעלויב:עיצאמרַאפניא רעכעלנעפ רעד ,,עיצאזינאנתַא

 קנַארַא ןעװועג ךעלגעמ זיא סָאד .ןשינעעשעג;נַאפ יד ןגעװ סעײנ ןבעגעג
 ;אטסניא ןעמ טָאה עּפורג רעשינעמור רעד ןופ קַארַאב םעניא סָאװ ,םעד

 מַאה תועידי עכעלנעט יד ץוחא .טארַאּפַא;:ַָאידאה ןקישטניילק א היל

 עשיטילַאּפ ןוא עשיסערָאעט טכעלטנפעראפ ךיֹוא ןיטעלויב רעקיזָאד רעד

 .ןעקקיטהַא

 עפורג;עירעליטרא רעזדנוא ןופ עטכישעג יד ןלעטשפיונוצ סָאד

 :עיצקאדער יד .טעברא ערעװוש ןֹוא עקידנרעיודננאפ א טרעדַאפעג טָאה

 ןטסקעט יד .רימי ןופ ןוא רעגנירא רבח םעד ןופ ןענאטשאכ ןזיא עיסימַָאק

 לײװ ,ןישַאמ:בײרש א ףיוא ןּפאלקּפַא םייהעג ןיא טכאנייב רימ ןגעלפ
 .ןבָאה טרָאטעג טשינ רימ ןבָאה ןישאמ:ביירש ןייק

 2נֹוא ןופ רעריפנַא יד ךרוד ןרעװ םריזינאגרַא ןגעלפ ןטארעפער יד

 טָאה ןעמ .עקיטרַאנדישראפ רעײז ןעוועג ןענעז סעמעט יד ,עּפורג רעזד

 יװ ,ןגאהפ עראטינאס ןוא עלאיצַאס ,עשיטילַאּפ םוג יוזא טלדנאהאב

 רענַאל ןיא טכאהבעגניירא טָאה ןעמ .קינַאכעמ ןֹופ ןנאהפ ?יּפשיײב םוצ

 קינַאבעמ ןופ סעיצקעל יד ןבָאה ,רָאטַאמ:ליבַאמַאטױא ןטלא ןַא סעּפע

 יוזא ןבָאה עטרינרעטניא ךס א ןוא רעטקַארַאכ ןשיטקארּפ א ןעמונעגנַא

 .קינַאכעמ ןופ תועידי עדילַאס ןעמוקַאב םורא

 םיורג טַאהעג טָאה ,ױדנַאפ רבח ןופ טריפעגנַא ,בולק:דַאש רעד

 ןימַאיציננא רעד טול .טלעפענ טשינ ןבַאה ןרָאפאמא ןייק .גלַאפרעד

 ענעדישראפ יד ןשיװצ ןרָאװעג טהריזינַאנרַא ןיא יודנאק ןבלעז םעד ןופ

 :דַאש טריטסיזקע ןבַאה קיטיצכיײלג .רינרוט;ךַאש א סעּפורגײךאהּפש
 .ןליּפש טנרעלעג ךיז ןבָאה םירבח רעקילדנעצ ווו ,ןסרוק
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 ןטָארטעגסױרא ןענעז סע וװ ,ןטנװָא ןריזינאגהָא טפָא ןנעלפ רימ

 נָא ןַא -- דקעפכיורב ךעלכעזטּפיוה ייז ןשיװצ ;ןרָאפאמא ענעדישראפ
 עקיזָאד יד ףיוא .טסינַאעדרַאקַא ןא ,רעלסקעוו ןוא ,רעלדיפ רענעעזעג

 לָאמטפָא .סעּפורג ערעדנא ןופ רעײטשרָאפ ןדַאלנײא רימ ןנעלפ ןטנוװַא

 .פרעצנַאקיקיזומפ ןתמא ןא ןרעה טנַאקעג ןעמ טָאה

 םימ ןעגנויצַאב עשירבח ךעקנײװענרעסיױוא ןטלַאהעגנַא ןבָאה רימ

 טימ טרעדנוזעגּפָא ןעוװעג ןענעז רימ עכלעװ ןופ ,םירבח עשינאּפש יד

 טלַאװעג בָאה ךיא ןעוו ,לַאפ ַא ןיא ךיז ןַאמרעד ךיא ,ןטָארד:לכעטש

 .םירבח עשינאּפש יד טיזיו א ןטַאטשוצּפָא ידכ ,ןטַארד יד ןכירקכרוד

 ,טייז רענעי ףיוא ןיוש ןיב ךיא זא ,טניימעג בַאה ךיא ןעו ,טנעמַאמ ןיא

 טשינ ןפוא םושב ךיז בָאה ךיא ןוא טעּפעשטראפ ןיוה ןיימ ךיִז טָאה

 ,ןעזרעד ךימ טָאה סָאװ ,רעטכעװ רעלַאגענעס רעד .ןעּפעשטּפָא טנָאקעג

 בָאה ךיא זא ,עצײלּפ רעד ןיא ץעז אזא ןבעגעג םקיב ןייז טימ רימ טָאה

 " .ןכַאװ עגנַאל טליפעג םיא

 ןיא ןרָאװעג טקישענהעכיא ןכָאװ 8--/ ךָאנ ןיא עּפורג עשיליוּפ יד

 :;עג ךיז ןבָאה סריג ןיא .ערעדנַא ןוא שזעירָא'ד ענרעוו ,סהיג ןרעגַאק יד

 טםגטסרעמ ,שיל:רעטילימ עשינאפש טנןיופט קיצנאוצ ןוא ףניפ ןענופ

 עשיליוּפ יד .וה"אא רעופ עשיטילַאּפ ,ןריציפָא ,רעילפ :עטילע רעד ןופ

 טָאה קַארַאב רעדעי .ןקַארַאב םיול טריזינאגרהָא ךיילג ךיז ןבָאה רעפמעק

 נָא רעד טימ גנודניבראפ ןיא ןענאטשעג ןיא רעכלעוװ ,ףעש א טאהעג

 יןענופעג ךיז ןבָאה עּפורג רעשידיי רעד ןֹופ גנוריפנָא רעד ןיא .גנוריפ

 2א7 ריאס ,ןאמרעש רעטלַא ,ןאמרעמיצ שרעה ,םיובנעשריק קעוועס

 .גייוװצנעזַאר םהרבא ,ןַאמ

 :געטניא רעײז א טסקיװפנא עלַאנַאיצאנרעשניא יד ןבָאה סריג ןיא

 :נארפ שנרעלעג טָאה ןעמ -- טייקיטעט עכעלטפאשלעזעג:רוטקוק עוויס

 2נאנרֲא ןענעז סע .ןענעכיײצ ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ,שילגנע ,שיזיוצ

 ךיז ןבָאה סע .יירעדיינשוצ ןוא קינכעטנָאידאר ןופ ןסרוק ןרָאװעג טריז

 ןוא לָאביעלַאװ רַאפ סעּפיקע ,ןּפורג;רעטַאעט ,ןּפורע עלארָאכ טעדליבעג

 :רא:טנַאה ןֹופ ןעגנולעטשסיוא ןרָאװעג טשריזינאגרַא ןענעז סע .קָאבטופ

 סעיפארנַאטַאפ ךיז ןעניפעג ןדנוא יב .רוטּפלוקס ןוא ןעגנונעכייצ ,טעכב

 ,םיבראב ירנַא ,ידַֿאכירַאנ ,יקסװַארבמַאד ?ארענעג ןופ ןרוטּפלוקס ןופ

 ;ער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ לָאבמיס םעד -- ענַאיראמ רעד ןופ ,יטורוד
 .ערעדנַא ןֹוא קיקכוּפ
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 ןעמוקאב טָאה ןעמ ןוא ןעגנוטיצ עלאגעלמוא ןענישרעד ןענעז סע

 רעטניה , ןעװעגנ ןיא ןדיי יד ןופ ןאנרָא:עסערּפ רעד .ןסיורד ןופ עסערּפ

 ."ןמַארד:לכעטש

 ,ן'לָאה ךָאנ דלאו ןיא ןקיש גָאפ ןדעי ןעמ טנעלפ עטרינרעטניא יד

 ו .רעגַאל ןראפ ןסָאנעג ?סיב א ךיוא ןבָאה ייז ןכלעװ ןופ

 ןטפאהרעטסומ א ףיוא טריזינאגרַא ןעועג זיא טעטיראדילַאס יד

 ןענעז סעיצאזינאגרַא רעזלוט ןוא רעזירַאּפ יד ןופ ךעלקעּפ יד .ןפוא
 טָאה סע .רעפמעק עלא ןשיװצ ןרָאװעג טלייטעצ ןפוא ןשירבח א ףיוא

 ןיא יװ עקיליװײרפ עלא ןשיװצ גנומיטש עשירבח עבלעז יד טשרעהעג

 .אפונ עינאּפש

 :ַאוינַאגרָאײסקלָאפ עשידיי יד ןופ טעשירַאדילַאס רעד עגונ זיא סָאװ

 --  זולוט ןוא ןַאיניפרעּפ ,זירַאּפ ןופ טרפב ןֹוא ךיירקנאהפ ןיא סעיצ

 טריפעג 1956 טניז ןיא סָאװ ,טייקיטעט רעד ןֹופ ךשמה א ןעװעג יז זיא

 ידי יד רָאנ יװ .עינאּפש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעפמעק יד תעב ןרָאװעג

 ןבָאה ,עירָאטירעמ עשיזיוצנאהפ יד ןטַארטעגרעביא ןענעז עקיליוויירפ עש

 :םֹוא ןא ןדניבנָא יז טימ טווורּפעג סעיצאזינאנרַא:רעמעברא עשידיי יד

 יד שיטסירעטקאראכ רעײז ןיא טרּפ םעד ןיא .טקאטנַאק ןראכלטימ

 :רערעל קַאטשיז ,רעופ ןשינײרַאפַארּפ רעזירַאּפ | פנַאקַאב ןיפ תודע:תיבנ

 ֿפױצר ועד רעכלעו ,ןַאמ

 סעטימַאק:סטיײהנײא ןשידײי םעד ךרוד זיא 190 ראורבעפ ןיא

 2גיא עשידיי יד טימ טקאטנַאק = קעריד א ןדניבוצנַא ןרַאװעג ןסָאלשאב

 :עג ןיא סעלעשזרא ןוא סריג ןרענאל יד ןיא טירטניירא רעד .עטרינרעט

 טנגענ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד פא ןוא טרעוװושאב ךעלניײװעגרעסיױא ןעוו
 ןרָאװעג טמיטשאכ ןיב ךיא .ןרעגאל יד ןיא טזָאלעגניירא טשינ ןעמ טָאה

 .עטרינרעטניא יד טימ טקַאטנַאק א ןדניכוצנַא

 ןעזעג ?כ2 םדוק ךיז ןוא ןאיניפרעּפ ןייק ןרָאּפעג רעבירעד ןיב ךיא

 יד ןיא רעוט ןשירעטילימ ןשיזיוצנארפ ןטנאקאב ,ןַאמיד לענַאלַאק ןטימ

 218 יד טימ ןוא םיא טימ ךיז כָאה ךיא .סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא

 ןעמוקוצ טנַאקעג טלַאװ ךיא יוזא יװ ,ןטַארַאב םירבח עשיזיוצנארפ ערעד

 .סעלעשזרַא ןוא סריג ןרעגַאל יד ןיא םירבח עשידיי יד ןוצ
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 רעד ןיא טדנעװעג ?כ םדוק ךיז ךיא בָאה ןעגנוזײװנָא ערעייז טםיול

 :ץַאלּפ םֹוצ ןדנעו ךיז ןטארעג רימ טָאה עכלעוו ,רוטקעפערּפ רעקיטרָא

 ;:ָאליק ריפ ןטפאשטשרַא יד ןא ,טרימרָאפניא ךימ טָאה רע .טנאדגעמַאק

 ןיא סע ןוא ענַאז:גירק סלַא טכַארטַאב ןענעז ןרעגַאל יד םֹורַא רעטעמ

 יד ןיא ןעמוקנירא ןענַאק לָאז ץעמע זא ,ךאז עכעלגעממוא ןא טעמכ

 .ןרעגַאק

 :ןיא עּפורג א טימ גנודניבראפ ןיא טלעטשעג ךיוא ךיז בָאה ךיא

 2םעק עשידיי יד ןגעוו טלייצרעד יז כָאה ךדיא ןעוו .ןַאיניפרעּפ ןופ רעגיוװ

 טגָאזעגוצ רימ יז ןבָאה ,טיזיװ ןיימ ןופ ליצ םעד ןוא עינאּפש ןיא רעפ

 ךיוא ןבָאה יז .שילארָאמ ןוא ?עירעטאמ עטרינרעטניא עשידיי יד ןפלעה

 ;אב לָאז ןעמ ןא ,טקעפערּפ םײב ןרינעװרעטניא וצ ךיז ףיוא ןעמונעג
 / .עכאווש ןוא עקנארק יד ןעיירפ

 ;אפ ןיא ,טרעלקרעד רימ ײז ןבָאה ,רעגאל ןיא ןעמוקניירא ךייש סָאװ

 ;םיס עקיזָאד יד קנאדא .רעניבאר םלא ןלעטשרָאפ ךיז -- ?טימ ןייא ןאר

 .רעניבאר םלא ןרָאװעג טרעלקרעד ?זמ טימ ךיא ןיב םידרפס עשיטאּפ

 ןעמוקוצנירא ןעננולעג ריס ןיא רעניבַאר סלא לָאר רעײג ןיימ ןיא

 עקנארק עשידײ ןגעלעג ןענעז סע וװ ,ןלַאטיּפש עשירעטילימ יײװצ ןיא

 עציטש ןבעגעגרעביא יז ןוא ןעזעג יז טימ ךיז בָאה ךיא .ןרעגָאיצילימ

 .ןירַאּפ ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ן'ב ,ןאיניפרעּפ ןיא טײהנזעװנָא ןימ ןופ םײצ רעצנאג רעד תעב

 :גארפ םענופ רעוט יד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ןיא ןענאטשעג ךיא

 גנורעדנוװאב רעײז טקירדעגסיוא ןבָאה ייֵז .טעטימָאק ןשינאפש:שיזױצ

 יא רעד ראפ ןירַאּפ ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד גנונעקרענַא ןוא

 ;ענ ןבָאה ײז .רענָאיצילימ ןשידי םעד טיג יז עכלעװ ,ףליה רעװיסנעט
 קנאדא ,רעפָאש א טימ ָאטיוא:טסאפ א עיציזָאּפסיד ןימ וצ טלעטש
 .ןרעדנא םוצ טרָא ןיא ןופ ןגעװאב טנָאקעג ?ענש ךיז בָאה ךיא סָאװ
 ןעלמימסנבעל סנטסַאק ןרָאלנָא טנַאקעג ךיא בָאה ָאטױא:טסַאק םעגיא
 .ןרעגַאֿפ יד ןיא ןריפניירַא טפָאהעג בָאה ךיא| עכלעוו ,ןטנעמַאקירעמ ןוא

 ;תננורינרעטניא ןטסערג םוצ טלעטשענוצ ןטשרע םוצ ךיז בָאה ךיא
 םענופ טנאדנעמָאק ןעװעג ןיא סָאװ ,?ענַאלָאק ןראפ .סריג ןיא -- רעגַאל
 ;רָאפ םלא טמוק סָאװ ,רעניבַאר םלא טלעטשעגרָאפ ךיז ךיא בָאה ,רעגַאק
 יד ףליה ןעגנערב וצ ידכ ,זיראּפ ןיא עדניימעג רעשידיי רעד ןופ רעייטש
 .עטרינרעטניא עשידיי
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 יא ןד" ַאד ןענעז סע -- טרעדנוװעג ךיז רע טָאה -- ?סָאװ --
 ?עינאּפש ןיא רעפמעק עשידיי ןעװעג ןענעז סע ?רעגאק

 טםעװ ,ןײרא רָאנ ךימ טזָאק -- טרעפשנעעג ךיא בָאה -- ַאי --
 ;גיבראפ ןיא ןלעטש ךיז ךיא ?עװ טונימ רַאּפ א ןיא יװ ,ןעז ךיילג ריא

 .ײיז םימ גנוד
 ןיפ ךַאז רעד רַאפ עיטַאּפמיס ןזיװעגסױרַא טָאה טנַאדנעמַאק רעד

 םלא טקישעגטימ רימ רע טָאה ןגעװטסעדנופ .ןדיי עטרינרעשניא ןפלעה

 .עגָאז עשירעטילימ א טרָאפ ךַאד ןיא סע ?ײװ ,טנאנעטייל א רעטיילנאב

 םי םענופ טניװ רעכעלקערש א טָאה רעגַאל ןיא ןעמוקניירא םייב

 רַאו בָאה ךיא .ןניוא יד טדנעלברַאפ ןוא דמַאז סנקלָאװ ןביוהעגפיוא

 עקידיירפ טרעהרעד כָאה ךיא יװ ,ןקוקוצמורא ךיז ןזיואב טשינ טכער

 :ןעיירשעג

 !ןעמוקעג ןזיא ןירַאּפ ןופ קַאשז !קַאשז --

 !ַאד ןיא עיסימָאק רעלאקידניסרעטניא רעד ןופ קַאשז רבח --

 ןבָאה סָאװ ,םירבח יד ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורא ךייקג ןיב ךיא

 :נץשריק קעװעס טימ ןעזעג ךימ ךיא בָאה דלַאב .זירַאּפ ןופ טנעקעג ךימ

 :ענּפַא ןבָאה ריס ןוא רעגַאפ םענופ רעריפנָא ערעדנא יד טימ ןֹוא םיוב

 ןטכאהטאב טגָאקעג ןבָאה רימ ֹוװ ,קַארַאב ןיא גנוציז עצרוק א ןטלַאה

 :רעד רימ טָאה טנאנעמייל רעד .ןפלעה ןטסעב םוצ יז יוזא יװ ,ןפוא םעד

 לופ סיורא ןיב ךיא .טצענערגאב טיזיוו ןיימ זיא רעניבאר סלא זא ,טנאמ

 ןטנעמוקָאד ענעדישראפ טימ ןרָאלַאב ןוא ףליה ןגעװ ןעגנוזײװנָא םימ

 רימ עכלעװ קנאדא ,םירבח עטרינרעטניא ןופ רעסעּפ רקיע רעד ןוא

 םדוק ןוא דנַאקסױא ןייק ןרָאפסױרַא סָאד ןרעטכײלרַאפ טפרַאדעג ןבָאה

 .רעגַאפ םענופ ןעמענוצסיורא יז ?כ

 .םונימ ןצפופ טרעיודעג טָאה טיזיוו רעצנַאג רעד

 ןוא ,רערעװש ליפ ןעמוקעגנָא רימ ןיא סעלעשזרא רעגאק םעניא

 ןיב ָאד .טנגעג רעד ןופ טנאהנעמַָאק ןטימ גנוקידנעטשראפ א ךָאנ טשרע

 ?יצנארפ ןופ דילגמימ סלא רַאנ ,רעניבַאר סלא ןעמוקעג טשינ ןיֹוש ךיא

 | .םעטימָאק ןשינאּפש:שיז

 :ץגַאק רעכעלרעדיוש א ןיא עטרינרעפניא יד ןפָארטעג ַאד בָאה ךיא

 ;עג ןענעז סע .ץומש ןוא רעגנוה ןופ עפעשטומעגסיוא ,עטרעגָאמעגנסיוא
 יד ײב רענאל םעניא ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,עקנארק:רעווש רס א ןעװ

 טשינ לָאטיּפש ןיא ץַאלּפ ןייק ייז ראפ זיא/ס לייוװ ,ןעגנוגנידאב עטסגרע

 .ןעוועג
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 רעד ןֹופ טכיראב א ןבעגעגּפָא ךיא בָאה ,זיראּפ ןייק קידנעמוקקירוצ

 :רעסיוא ןַא טכַאמעג טכירַאב ןיימ טָאה סרעדנוזַאב .ןרעגַאל יד ןיא עגַאל

 רגאבראפ ןופ ןינעדעפנַאק רעקיטלמעד רעד ףיוא קורדנייא ןכעלנייװעג

 ועװנָא יד טרירעג יװ ,ךיז ןאמרעד ךיא .ןטפאשלעזעג עשידיי יד ןופ

 ןוא דנאבראפ םענופ רעוט ןטַארטעגסיױרא ןענעז סע .ןעװעג ןענעז עקיד

 קימיטשניא ןבָאה .עכלעװ ,ןטפאשלעזעג עקינײא ןֹופ ןטנעדיזעהּפ

 :קנאהעג םעד טקירדעגסיוא

 ןיא ךיז טגיפעג סע סָאװ ץלא ,טלעג ןײק טשינ ןפראח רימ ---

 ;;ֹוא ןעועטאר וצ ןרעגַאל יד ןיא ןרעװ טקישעג דימו ףכית ףראד ,עסאק

 !עינאּפש ןיא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,רעדירב ערעזד

 ,עיסימ רעד ןֹופ ןבילבעג רימ ןיא סָאװ ,קורדנייא רעטספיט רעד

 םירבח יד ןופ ףליח ןוא שינעדנעמטשראפ עכעלנייװעגרעסיוא יד ןעוועג ןיא

 ."טעטימַאק ןשינאּפש:שיזיוצנארפ ןופ

 ןבָאה ,לױּפ ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,עטרינרעטניא עשידיי יד

 .םירבה עשיליופ ערעײז ןֹופ סעיצקא עשיטילַאּפ יד ןיא ןעמונעגלײטנָא

 ;םיה ךרוד ןטעדוס יד ןביורקעװא ןכָאנ טָאה ןליוּפ:עיצאנאקס סָאד ןעװ

 -- עיזעלש ןשיכעשט ןופ ?יײיש א עיקַאװַאלסָאכעשט ןופ ןסירעגּפָא ,ןרעל

 2וָארבמַאד רעד ןופ רעפמעק ענעזעוועג יד ןבָאח ,טיבעג רענישעשט םעד

 ײשטשַאנלַאװ קיגטַאכָא ,, גנוטוייצ רעייז ןיא טכעלטנפערַאפ עדַאגירב:יקס

 ןופ רעקלעפ עלא ןוצ ןֹוא קלָאפ ןשיליוּפ םוצ , לעּפא ןא ןיא .טסעטָארּפ א
 עיקאָאלסָאכעשט רעלטיה טמעגראפ טניײה , :ןבירשעג יז ןבָאה "ןליוּפ
 ןעמאזוצ ןליוּפ םעװ ןגרַאמ ,גנורינער:עיצאנאס רעד ןֹופ ףליה רעד טימ
 .טזירעלטיה ןשיראבראב ןֹופ בור א ןרעװ עיזעלש רענישעשט ןשימ
 :ביב ,ןעיזומ ערעזהנוא ,רעפרעד ערעזדנוא ,טעטש ערעזדנוא ןָאק ןגרָאש
 "עד ,םעטש עשינאּפש יד ןופ ?רוג רעד ןפעהט רוטלוק רעזדנוא ,ןקעטַאיל
 ."ןקעטַאילביב ןוא ןעיײזומ ערעײז ,רעפ

 :אקַאװָארּפ ןגעװ תועידי ןעמוקנָא ןרעגאל יד ןיא ןָא ןבייה 1989 טגיז
 רעפמעקנעינאּפש ענעזעװעג יד .קסנַאדג ןיא ןטסירעלטיח יד ןֹופ סעיצ

 ןשיטמירעלמיה ַא ןופ טָארדַאב טקעריד זיא דנַאלרעטָאפ רעײז זַא ,ןליפ
 יד ןעמונעגצ 1927 טניז גנוריגערגעיצאנאס יד טָאה טסוװאב יװ .ףירגנָא
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 גער טקוקעג טשינ .רעפמעק עשינאּפש עשיליופ עלא ייב טפאשרעגהיכ

 ערַאגירבַײקסװָארבמָאד רעה ןופ רעפמעק ענעזעוועג יד ןרירַאלקעד ,ףיור

 ;םיה רעד ןֹופ קילבנָא ןיא דנאל רעײז ןקידײטראפ וצ טייקטיירג רעיײז

 ?ןקאבקירוצ ראפ עיצקא ןא יז ןריפ קימייצנייא ןוא ראפעג רעשיטסירעל

 ;עפָא ןא ייז ןכעלטנפעראפ קעווצ םעד ֹוצ .טפאשרעגריב עשיליוּפ יד ןעמ

 .קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןֹופ טנעדיזערּפ םוצ ווירב םענ

 "וה א טכעלטנפעראפ ןבָאה טיײיז רעיײז ןופ רעפמעק עשידיי יד

 וסַא מ 0 קלָא פס ןוא ר עט עבר א עשידײ יד וצ

 :אּפש רעד ןופ עקיליווירפ עשידי ענעזעװעג ,רימ... |5יוּפ ןיא

 טא טעטש עטעטכינרַאפ ןופ תודע ןעװעג ןענעז ,ײמרַא;סקלָאפ רעשינ

 ?םכוא ןופ דחּפ ןוא רעצ ןכעלביירשאבמוא םעד ןעזעג ןבָאה רימ .רעמחעד

 ןוא טנערבעג טָאה עיצַאיװַא:רעלטיה יד תעב ,ןניוא:רעדניק עקידלוש

 ?קלָאפ ןשילױּפ םעד ךיוא ןפערט ?רוג רעבלעז רעד ָאז ...טעטכיגראפ

 =?עּפָארײא ןיא בושי ןשידי ןטסערג םעד ןפערט ?רוג רעבלעז רעד לָאז

 :עג קלָאפ עשילּפ סָאד טָאה רָאי 120 ...!ןײנ לָאמ טנזיוט !ןײנ..

 :רעד ןיא קלח רעײז ןבָאה ןדיי ךיוא .טײקיגנעהּפַאמוא ןייז ראפ טפמעק

 ךס א רעבָא ,ןבעלפיוא סעיצידארט עקיזָאד יד ןזומ טנייה .ףמאק ןטנאמ

 םזירעלטיה רעד ...ךיז ןקידיישראפ וצ םאזגיובמוא ןוא טסעפ ,רעקרַאטש

 ."ןסאמ:סקלַאפ עשידיי ןוא עשיליוּפ יד ןופ טנייפ רעמאזניימעג רעד ןיא

 לײש א טימ ןעמאזוצ רעפמעק עשידיי לָאצ עסיװעג א זיא 1940 ןיא

 ןיא ײמראייקסרָאקיש רעד ןיא ןטַארטעגנירא עמרינרעטניא עשיליוּפ

 .ךיירקגנאהפ

 ?עינאּפש ענעזעוועג יד זא ,ןעניימ ֹוצ תועט א ןעװעג ךיוא טלָאװ סע

 ?"אפ רָאנ .רעגַאק ןיא םישזער םעד ןעמונעגפיוא וויסאּפ ןבָאה רעפמעק

 ןסיורג א .דנאטשרעדיװ ןוויטקא ןַא טלעטשעג יז ןבָאה טפָא ץנאג ,שרעק

 יַאמ ןט:1 םעד ןטעברַא ןײג וצ דיז ןגַאזּפָא סָאד טַאהעג טָאה גנַאלקפָא

 טא ןעמרַאדנַאשז טריזיליבַאמ טָאה עיצַארטסיגימדַא:רעגַאֿפ יד 1

 טריפעגסיורא ןענעז עטרינרעטניא עלַא .גנונעפָאװאב רעלופ ןיא ײצילַאּפ

 יד ןיא ןײג וצ טרעדָאפעגפיוא יז טָאה ןעמ ןוא ןקַארַאב יד ןופ ןרָאװעג

 ?גיא יד ...גנוסיגראפ:טולב א ןדיימסיוא ןליוװ יז ביוא ,ןטעברא רעדלעוו

 ןפימ :ןפוא ןלעגיגירָא ןַא ףיוא טקירהעגסיוא גָאזּפָא רעייז ןבָאה עטרינהעמ

 2ילָאּפ ןוא ןעמראדנאשז עטנפָאװאב יד .'"עזעיפעסרַאמ,, רעד ןופ גנאזעג

 סָאה עיצארטסינימדַא יד ןוא "*גנוטכַא , ףיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןטנַאיצ

 .ןגייב טזומעג ךיז
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 ןכָאה תולײח:רעלטיח יד ןעװ ,1040 יני טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 רעגאל םענופ עטרינרעטניא לײמ א ןיא ,ךיירקנאהפ ןריּפוקַא ןבױהעגנַא

 יד ראפ ןזיא געװ רעד .ענרעװ רעגאל םעניא ןרָאװעג טריפעגרעביא סריג

 יד ןיא ןולומ ןרָאפכרוד םייב .רעשיטַאמַארד א רָאג ןעװעג ןרענָאיצילימ

 ;יװיצ רעד טדערעגנייא ןעמרַאדנַאשז יד ןבָאה ,ןענַאנאו עשריבמַָאלּפראכ

 ןבָאה עכלעװ ,ענעגנאפעג עשישטייד ןעמ טריפ ָאד זא ,גנורעקלעפאב רעל

 רעזולופ עטכארבעגפיוא יד .סנכערבראפ:סגירק טימ טקידלושראפ ךיז

 :םיידד רעמ עקיגייא ןוא רענייטש טימ גוצ םעד ןפרַאװאב ןביוהעגנָא ןבָאה

 טָאה גוצ ןיא ןעוו רעבָא .גוצ םעד ןדניצרעטנוא ןעמונעג טושּפ ןבָאה עט

 :רעטניא, םענופ ןוא "עזעילעסרַאמ , רעד ןופ גנַאזעג סָאד טלַאשעגפיוא

 עלא ןופ .טפאשביל א ןיא טלדנאוראפ סאה רעד ךיז טָאה ,"לַאנַאיצאנ

 ןסָאריּפַאּפ ןענָאגאװ יד ןיא ןפהאווניירא ןביוהעגנָא רענעמ יד ןבָאה ןטיײז

 .דקעפ ןגָארטעג ןריצאּפש ערעײז ןופ ןבַאה עכלעװ ,ךעלדײמ עננוי ןוא

 !ףרָאװעגנײרא ךעלרעטצנעפ עטעוװועטארקראפ יד ךרוד יז ןבָאה ,ןעמולכ

 .רעפמעק:עינאּפש עגעזעװעג יד וצ

 :ןטײפ ערעדנוזאב ירד ןיא טליײיטראפ ןעװעג ןיא ענרעװ רעגַאל רעד

 עכעלרע גונעג ןענופעג ריז ןבָאה סע עכלעװ ןשיװצ ,רעכערבראפ -- "א,

 לָאּפ -- "ב,, ;ךיירקנאהפ ןופ ןזיוועגסיוא ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ

 עשינאפש ענעזעוועג -- "צ,, ןוא ןטסינומָאק סנטסרעמ ,עטריטסערא עשיט

 .רעפמעק

 טשיג ןסע סָאד ,ערעוװש ראג ןעװעג ןענעז ןעגגוגנידאב עלעירעמַאמ ידו

 ןעװעג סשינ ןעלטימסגבעל יד ךָאנ ןענעז עניטנַאק ןיא רעבָא ,קידגגונעג

 :ָארּפ רעזולוט ןוא רעזיראּפ ידו ןופ ףליה עטנענאמרעּפ יד ןוא טרינַאיצאה

 :אבגרענאל ערעװש יד טרעדנילעג סָאװפע טָאה סעיצאזינאגהָא עויסעדג

 סָאד .ןברַאדראפ טושּפ ןעוועג לָאמטּפָא זיא רעגאק ןֹופ ןסע סָאד .ןעגנוגגיד

 לָאמנײא .עירעטגנעזיד רקיע רעד ןוא ןטייהקנארק עטּפָא ןפורעגסיורא טָאה
 רעס ײז טָאה ןעמ עכלעוו ,זײּפש יד זא ,טקעדטפנא עטריגרעטניא יד ןכָאה

 טריזיגאגרָא ןבָאה יז .םערעװ טימ ןכָארקראפ ןוא טליופראפ זיא ,מריוו

 ןעמענ וצ טגָאזעגּפָא ךיז געט ירד ןופ ךשמ ןיא ןוא קיירטש:רעגנוח א

 ןָא עטריגרעטניא עלא טקילײטאב ךיִז ןבָאה קיירטש םעניא .ןסע סָאד

 ."צ , ןוא "ב, ,"א,, ןעגננלײטּפַא יד ןופ םאנסיוא

 יװ ,דליב טלוב א ןכיג עכלעוו ,ןלאפו ײװצ זענאמר-ייד ךָאנ ןלעװ רימ

 ל/ט



 יד טלדרגאהאב םָאה ך"רסנארפ ןיא םישזער רערענָאיצקאער רעד 6 יֹוזא

 ןַא טָאה 1040 יגי 10 םעד .םזישַאפ ןגעק ןוא טיײהיירפ רַאפ רעפמעק

 ןכעלַאש לסיב ַא ןעמונענפיונוצ ץעגרע רעטרינרעטניא רעטעשטומעגסיוא

 ,רענאפ ןופ ץאלּפ ןקיזיר ןפיוא רעייפ א טכאמעג טָאה רע .?פָאטױאק ןופ

 ;רעד ןוא ןעגנאנעגיבראפ טקנופ זןיא םראהנאשז א .ןכַאקוצּפָא יז ידכ

 סע ןא ,לפעט סָאד ןָאטעג ּפָאק אזא סֹופ ןטימ רע טָאה ,סָאד קידנעעז

 עסיורג א ןפורעגסיורא טָאה סָאד .רעטיײװ רעפעמ עכעלטע ןגיולפהאפ זיא

 טרישסעפינאמ ןבָאה םאנסיוא ןָא עלא .עטריגרעטניא יד יב גנוגערפיוא

 עטנפַאװטנא ,ןדנוא טימ !םינדחּפ !ןפרוװסיוא :קידנעײרש ,סעכ רעײז

 ריא םײג סָאװהאפ !ץעק עטשטעװקעצ !עקראטש יד ריא טנעז ,רעפמעק

 :אנישזאמ רעד ףיוא ןפמעק םיײג !שרעדנא ץעגרע טומ רעיא ןזייו טשינ

 ;טיֹוא ידכ ,טנאהנעמַאק םוצ עיצאגעלעד א ןבילקעגסיוא ןבָאה ייֵז !עיגיק
 ,(ץ;ק קעיגעה ןופ תודע:תיבג) טסעטָארּפ ןוא גנורעפמע רעײז ןקירדוצ

 :רעדיוש רעמ א ןעמוקעגרַאפ ןיא ,1940 ראורבעפ ןיא ,רעירפ ךָאנ

 :נעענרעד טגװַא ןיא 11 םורא ךיז טָאה רכח רעשישטייד א .לאפ רעכעק

 ?רעד םיא טָאה רעטכעװ רעד .ןפיולטנא וצ ליצ ןטימ ןטָארד יד וצ טרעט

 עטרינרעטניא יד ,ןרָאװעג טזיורבעגפיוא ןיא רענאל רעצנאג רעד .ןסָאש

 ;םעװ יד ףיוא קידנפראוו ,ןעמראדנאשז יד טימ ףמאק א ןבױהעגנָא ןבָאה

 טרעידעג טָאה סָאװ ,געלשעג א טלקיװטשנא ךיז טָאה סע .רענייטש רעט

 !ןפרוװסיוא !םינדחפ !ןעסַאסַא (!רעדרעמ) !ןעסַאסַא .טכאנ עבלאה א

 טימ עטרינרעטניא יד ןשיװצ ?גנאהעג םעניא ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה
 .רעקינייּפ ערעײז

 ןיא .טרעגרעראפ ךיז ענאפ יד טָאה ךיירקנארפ ןופ הלּפמ רעד רךָאנ

 2אּפ יד ןופ ףליה יד ןעועג טיידאכ ןסיורג ןופ זיא ןעגנוגנידאב עקיזַאד יד

 עלאגעל ךָאנ יד ןֹופ ?לעיצעּפס ןוא סעיצאזינאגרָא;:דנאטשרעדיװ רעזיר

 :ַאק קַאשז רעוט רעוװיסערגָאהּפ רעד .ענָאז:םורד רעד ןיא סעיצאזינאגהָא
 ,ןרענַאל יד טימ גנודניבראפ עטנענאמרעפ א טריזינאנרָא טָאה יקסנימ

 ;עג טָאה ןעמ .עיצארטסינימדַא:ישיװ רעד ןופ ןפייקירעװש עלא ןץיָארט

 ױיֹוא םָאה ןעמ ,טלעג ןוא גנודיילק ,שעװ ,גחאוונסע ןרעגאק יד ןיא טקיש

 .ןרענַאל יד ןופ ןפיולטנא ןפלַאהעג

 לײט א ןבעגעגרעביא לַאװַאל רעיפ רעטעראפ רעד טָאה 1042 ילוי ןיא

 :עד ןרָאװעג ןענעז ײז ,ַאּפאטסעג ןופ טנעה יד ןיא עטרינרעטניא יד ןופ
 :רָאּפעד ?ײש א ןיא רעירפ רַאנ ,ןעזואהטואמ ןוא ץיוװשיוא ןייק טריטרָאּפ

 .עקירפַא ןייק ןרָאװעג טריט

20 



 ןרענַאל-עיצַארטנעצנַאק יד ןיא ןאגרָא-עסערּפ רעשידיי

 יד ןיא ךיוא ןרענַאיצילימס עשידי יד ןבָאה עינאּפש ןיא יװ קנופ

 ןענישרעד ןיא רע ,ןאנהָא;עסערּפ רעײז טאהעג ןרענַאל:עיצארטנעצנַאק

 רעד ןיא רעמונ רעטשרע רעד .?טָארד;לכעטש רעטניה,, ;קטיט ןרעטנוא

 ןיא רע .רעגַאל ןיא ןעמוקנַא ןכָאנ םישדח ייווצ ,ןעירּפישנןעס ןיא ןענ'ש

 ענייש א .ףאהגָאריּפאש א ףיוא טריּפַאקילַאּפ ןוא טנאה רעד טימ ןבירשעג

 טעז ןטָארד:לכעטש יד רעטניה ןוא טַאדלַאס ןטנפַאװאב א טזייוװ גנונעכייצ

 ;רָא -- ןטַארדלכעטש רעטניה , :רימ ןענעוופ 5 מעק ןיא .ןקַארַאב יד ןעמ

 עקידהעשיײוװ יד ."עינאּפש ןיא עקיליװײרפ עשידיײ ענעזעוװעג יד ןופ ןאנ

 ןאנרָא ,טַארדלכעטש רעטניה , :לּפעק ןרעטנוא ןענישרעד ןענעז ןרעמונ
 ."ימרא:סקלַאפ רעשינאּפש רעד ןופ עקיליוװיירפ עשידיי ענעזעוועג יד ןופ

 ײז ײנ, לקיטרא רעקיציו א ךיז טניפעג גנוטיײיצ רעד ןופ 7 .טונ ןיא

 ;נופייצ רעד ןופ ןעמַאנ רעד יוזא יװ ,טכיירשאכ רַאטיױא רעד ֹוװ ,"םכח א

 זופ ,עיצקאדער רעד ןופ רעדילנטימ יירד יד ןשיװצ .ןרָאװעג ןריובעג זיא

 רעד ןֹוא קאווטיפ א רעטיײװצ רעד ,רענַאיצילאג א ןעװעג זיא רענייא עכלעוו
 :עיסוקסיד עסיײה א ןעננאגעגנַא ןיא די רעשיטעל א רעטירד

 !טַארדגלכַאטש ,

 !טעורד:לכַאטש רַאנ ,טָארד:לכָאמש טשינ --

 .טָארד:לכעטש רָאנ ,לכַאטש טשינ ,לכָאטש טשיג ---

 .טַארד;לכַאמש טנַאשז'מ ןַא ,םירבח ,ךייא גָאשז ךיא --

 !טעורדנלכַאטש טנוזמ זא ,קנע גֹוז ךע ןֹוא ---

 שידיי (ןיא) רעבָא ,ןכאהּפש ערעײא סימ טכערעג עדייב טייז ריא --- 

 .סַארדײלכַאטש ןעמ טנָאז

 ?ךע דער סָאװ ןֹוא "שידיי ףיֹוא , ,טשרעה ||

 טסדער וד ןֹוא שיקרעט ךישז טסדער וד ,טינ רעכישז שידיי ַאק --

 יי .!שירעטאמ

 ;"אעג , ,1 רעמונ םעניא םיוכנעשריק קעוועס ןוֿפ ?קיטרַא;טײל ןיא

 :רימ ןענעייל -- "עינאּפש ןיא יו טקינ

 :ּפא ןוא ןרילַאזיא וצ זדנוא ןווורפ עלַא זַא ,ןגָאז טסיירד ןָאק ןעמ,.-

 רימ עכלעו ,ןכַאנפיוא ןֹוא ןעמעלכַארּפ עא ןופ ,םלעו רעד ןוש }

 .ןבענעגנייא טשינ ךיז ןלָאה ,עינַאּפש ןזָאלרַאפ םייב טלעטשעג דיז ןבַאה

 ?קיגײאעג , גנֹוזַאל רעד רעטנוא .ןריולראפ טשינ םייצ יד ןבַאה רימ

 :ַאּפ רעוויקנעטניא ףיוא טצונעגסיוא סייצ יד רימ ןכָאה ?עינַאּפש ןיא יו

 : 7/: ?יפ



 לָאס ןביילב ןוא ןעוװעג ןענעז רימ (...)טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעשיטיל

 ןֹופ קורדסיוא רעד ןייז שעװ ןיטעלויב רעד (...) טייהיירפ רעד ןופ ןטַאד
 םעד--"ןיװשַאב , ןופ סעיצידארט יד ןצעזרַאפ טעװ ןוא םייהנייא רעזדנוא

 רימ ןעניפעג רעמונ ןבלעז םעד ןיא ."עקיליוװיירפ עשידיי יד ןופ ןאגרָא

 ;רָאּפ א טימ ""םכילע:םולש ןופ גָאטסטרובעג ןטסקיצכא םוצ ,, ?קיטרא ןא

 :טביירש (*(קידלודעג) הנוי .רעביירשנסקלַאפ רעזחנוא ןופ טערט

 ;עג סמבילע:םולש טָאה גנולפייווצראפ ןוא שואי ןופ טייצ רעד ןיא,

 2ָאה קידנקעוװו ,ןבומש עשידיי ןיא ןעגנולקעגרעדנאנאפ ךיז קיכליח רעטכעל |

 םזיראצ ןופ תוריזנ ןוא סעיסערּפער ןגעק ןליוו:ספמאק ןוא טומ ,גנונעפ

 ."עיצקאער רעשידיי רעד ןופ עקסאמ יד ןסירעגּפַארא קידתונמחרבמוא ןוא

 22יא ןיא רעקיסאקק רעזדנוא ןופ גָאטרַאי ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא

 :ַאד ןגעװ ןענעיײל רימ סָאװ טָא .גנורעייפ א רענאל ןיא ןרָאװעג טנדרַאעג

 :אמרַאפניא, ןרענָאיצילימ עשיליוּפ ענעזעוועג יד ןופ ןאגרַא ןיא טנװַא ןקיז

 ;(רָאטאמראפניא:רעגַאק) "וזַאבָא רַאט

 :טסוװאב סָאד טרעטצניפראפ עיצקאער יד סָאװ ,טייצ רעד. ןיא

 רעד ךיז טקיטסעפראפ ,עצעה עשיטימעסיטנא עדליוו א טריפ ןוא ןייז

 ןדנוא יב רעקלעפ ענעדישראפ יד ןשיװצ גנורעטנעענרעד יד ןוא דנוב

 .טנוָא רעקיטכענ רעד טקיטעטשאב סָאד .רעגאל ןיא

 ,םירבח עשידיי ןעמונעגקײטנָא רָאנ טשינ ןבָאה גנורעייפ רעד ןיא
 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעו ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלא ןופ סעיצאנעלעד דיוא רָאנ

 .א.א רעניארקוא ,ןקַאילַאּפ ,רעכײרטסע ,רענעמור ,ןשטייד -- רענאל

 ."עינאּפש ןופ ןדלעה

 ַא ןיא ןרָאװעג טריזינאגרָא ,ריוװענ ןרעװ רימ יװ ,זיא טנװַא רעד

 יד ןעועג רַאבקנַאד רָאג זיא םנאדנעמָאק רעד ןוא ןקַאילַאּפ יד ןופ קאראב

 ןייז טקידנעראפ "וזַאבָא רָאטַאמרַאפניא ,, רעד .דובכ ןראפ םירבח עשידיי

 :םקלָאפ ןשידיי ןופ האווצ יד, :גנורעײפ םכילע:םולש רעד ןנעװ טכיראב

 ריִז טָאה ,ןבעל:רעגַאל ןעיורג םעד ץָארט :טליפחעד ןרָאװעג זיא טארעטיל

 ."רעמכעלעג ,ןעמזירָאפַא טימ טקידנעראפ טנװָא רעד

 עטשרע ןייז טעמדיװעג טָאה "טַארד:לכעטש רעטניה ,, 2 .מֹונ רעד

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ,ךיורקנארפ ןוא רעפמעקידנאטשרעדיוװ ,קידלודעג הנוו (*
 :ירװ רעד ןוא רעפמעק=רענאזוטרַאּפ סלא זירַאּפ ןיא 1944 ראורבעפ ן5221 םעד

 ."דארגנולַאטס,, גנולװטּפָא רעט:2 רעש
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 ןיא ?קיטרַא סָאד .ןַאמלעט טסנרע ןופ גָאטסטרוכעג ן6:498 םעד טייז

 .רענַאיצולַאװער ןשישטייד ןופ טערטרַאּפ ןטימ טרירטסוליא

 ןענעיל -- סַאלק:רעטעברַא ןשישטייד ןופ רעריפ רעד ,ןַאמלעט,

 רעד רַאנ ןיא ןטסישַאפיטנַא עלַא ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא --- ריס

 :אנַאיצַאנ ןופ ןַאפ ַא ,ףמַאק ןיא טריפי סָאװ ,ןָאפ ַא -- .ןעמַאנ ןיז = טפעי

 .גנוײרפַאב רעילַאיצַאס ןוא דעק

 :ראפ גנע ךיִז ןליפ ,עינאּפש ןופ רעפמעק עשידיי ענעזעוװועג ,רימ

 םענופ ןיז עטסעב יד טימ ןעמאזוצ .ןַאמלעט טסנרע ןעמַאנ ןטימ ןדנוכ

 :עג ךיז רעדלעפ:טכאלש עשינַאּפש יד ףיוא רימ ןבָאה קלָאפ ןשישטייד

 :רעטניא ןוא ןשישטייד םעד -- אנוש ןעמַאזנימעג רעזדנוא ןנעק ןנַאלש

 ;ןעס ןיא ןענישרעד טשינ ןיוש גנוטייצ יד זיא 9 רעמונ םעד ןופ

 טעמהיוװעג זיא 8 .מונ רעד .סריג רעגַאל:עיצַארטנעצנַאק ןיא רָאנ ,ןעירב'ס

 ,רעגַאל ןיא עמטרינרעטניא יד . זופ ןבעל סָאה ּפָא טלגיּפש רע .יאמ ןפ21 םעד

 ןליפעג עשיטָאירטַאּפ ערעײז ,טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ רעײז
 ;יֿלָאס יד ,תולייח עשיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טריקַאטַא זיא סָאװ ,ןקיוּפ יבגל

 ערעדנא ןוא ןזולוט ,זירַאּפ ןיא סעיצאזינא אנרָא עשיידיי יד ןופ טעמירַאד

 | .מעמש

 עקירּפַא ןיא אפלעשוד רענַאל-עיצארטנעצנַאק ןיא

 װַצילַאּפ ןוא ןעמרַאדנַאשז רעטרעדנוה ןענעז 1941 ץרעמ ןט:10 םעד

 ןעגַאלּפַארעא ןעװ ,טייצ רעד ןיא ,ןעקנַאט ךרוד טציטשעג דרעפ הוא

 :אנרָא ןבָאה יז .עטרינרעטניא יד ןלַאפַאב ,רענַאל ןרעכיא ןגיולפעג ןענעז

 ךיז ןבָאה'ס ןעמענ סנעמעװ ,ןרענַאיצילימ יד ףיוא דנַאי עתמא ןַא טריזינ

 .סעטסיל ערעײז ףיוא ןענופעג

 רעד .סעלעשזרא ןייק ןרָאװעג טריפעגרעביא ןענעז עמריטסערא עלא

 :אנענעס ןוא ןעמראדנאשז טנזיופ ךרוד טלגנירעגמורא ןעוועג זיא רעגַאל

 טלדנאה סע זא ,טסוװעג ןיֹוש ןבָאה עכלעוו ,ןרענַאיצילימ יד .רעטיקימ רעֶל

 ;רעדיװ א ןלעטש ֹוצ ןסָאלשאכ ןבָאה ,עקירפַא ןייק עיצַאטרַאּפעד ןגעװ ךיז

 ,טעדנוווראפ ןרָאװעג ןענעז ךס א ,געלשעג א ןכָארבעגסױא זיא'ס .דנאמש

 ;עּפש ןיא ײז ןֹופ לייט א .ןפיולטנא וצ ןעגנולעג רעבָא ןיא לָאצ עסיוועג א
 .גנוטסעפ א ןיא טקישעוּפָא יײז טָאה ןעמ ,ןרָאװעג טריטסערא רעט
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 21ןה יירד יז ןשיװצ ,ןַאמ טנזיוט ןענעז ,19511 םעד ,סנגרָאמוצפיוא

 ןעמוקעגנָא יז ןענעז ץרעמ ןפ219 םעד .ןרַאװעג טריטרַאּפעד ,ןדיי טרעד

 ;עקלעפַאב רעד טדערעגנייא ןעמ טָאה טרָאד .רישיזלַא ןיא ןוא ןַארַא ןייק
 -עבָא ןבָאה ןרענָאיצילימ יד .ענעגנַאפעג עשישטייד ןענעז סָאד זַא ,גנור

 ענעזעװעג ןענעז ײז זַא ,ןסיװ וצ ןבעגעג ןצַאז עצרוק ןוא סנכייצ טימ
 טכַארבעג טָאטש ןטיײז עלַא ןופ ןעמ טָאה טנװַאניא .רעֿפמעק עשינַאטש
 ַא זדנוא ראפ ןעוועג זיא סָאד, .ןסָאריּפַאּפ ןוא גרַאװנסע טימ ךעפקעפ

 ן'א ךיוא -- .קעזוװ םירפא ןדנוא טלײצרעד -- "גנונעפַאה ןופ טכיל

 ."םירבח ןוא דניירפ ןענופעג רימ ןבָאה עקידפַא

 ןיק טקישעגּפָא "רעכערברַאפ,, יד ןעמ טָאה ןטייק ןיא עטדימשעג

 קע םענעפרַאװרַאפ ַא ןיא ,רישזלַא ןֹופ רעטעמַאליק 780 ,אפלעשזד

 דעטניוו וװ ,ַארַאכַאס רבדמ ןֹופ ןצענערג יד ייב ,גרעכ:סַאלמטַא יד ןשיוװצ

 טניױטַאקַאריס רעה טעילַאמס רעמוז ןוא יינש ןוא טסָארפ רעד !"טנעהב,

 ענעטנווייל עכאווש ןיא ,ַאפלעשזד ןיא ,ַאד טָא .ןרעװ וצ טקיטשרעד ףיוא

 ;אב רעײז זיב טכאמשעג רעפמעק:קמייהיירפ עקיטומ יד ןבָאה ,ןטלעצעג

 .גנויירפ

 ןענעז ,1041 רעבמעװָאנ ןט4:11 םעד יונעג ,םעדכָאנ םישדח עכעלטע
 רַאּפ ַא ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא לָאמַארעדיװ ךײרקנַארפ ןיא ןרעגַאל יד ןופ

 מס ָאד .אפלעשזד ןיק טקישעג ןרעװ וצ ידכ ,עטרינרעטניא טרעדנוה

 עמונעגנָא זיא סולשאב אזא .טלעטשעג טשינ דנאטשרעדיװ ןייק יז ןבָאה

 ?רגאטשרעדיװ יד טימ םכסה ןיא רעגאק ןופ גנוביפנָא רעד ךדרוד ןרָאװעג

 ;קנארפ ןופ לייט ןטהיּפוקַא םעד ןיא .ךיירקנארפ:םורד ןופ סעיצאזינאגרָא

 ;עגרָאפ ןענעז'ס .רָארעט רעכעלקערש א טשרעהעג טלמעד ןיוש טָאה ךייר

 .ןטסינומַאק ןוא ןדיי ןופ ןעגנוסישרעד ,ןטסערא:ןפַאמ ןעמוק

 ;יזיוצנארפ לָאצ עסיורג א ןענופעג טלמעד ןיוש ךיז טָאה רענאל ןיא

 יז .ןטַאשוּפעד עשיטסינומָאק עטריטרָאּפעד יד ייז ןשיװצ ,ןטסינומַאק עש
 ןופ גנַאזעג ןטימ ועמונעגפיוא רעפמעקיטינַאּפש ענעמוקעגנַא יד ןבָאה

 .ילַאנָאיצאנרעמניא}

 ײז .טרָא םעיינ ןפיוא טריזינאגרָא ?ענש ךיז ןבָאה ןרענַאיצילימ יד

 טָאה עיצארטסינימדַא יד עכלעוו ,גנוריפנָא ענעגייא ןא טלײװעגסיױא ןבַאה

 שוינעגוע ,ששיװָארַאזַאק :ןענופעג ךיז ןבָאה יז ןשיװצ .ןענעקרענַא טזומעג

 ,קעזווװ םירפא ןֹוא יקסװַאגשזרעשזד ַאשירג ,ריש

 ?אב ןיא ןסע קסָאד .ערעװש רעײז ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידאב:סנבעל יד
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 טייקיםסילפ עצראווש א ,גָאט א טיורב םארגנ טרעדנוח יײװצ ןופ ןענַאטש

 עקידנעטש וצרעד .טכַאנײב ןוא גַאטײב ּפֹוז עטכידעג א ןוא ירפרעדניא

 .ןפַארטש

 א ,ףרוװסיוא רעשיאײצילַאּפ א ןענאטשעג זיא רענאפ םענופ ןיּפש ןיא

 טָאה רע .יימרא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא טנאדנעמָאק--שַאבַאק רעסיװעג

 עג רע טָאה ,גירק ןשיטעיװַאס:שילױּפ ןתעב ,1920 ןיא .שיליוּפ טדערעג

 ,עסענָארַאב עשיליוּפ א ןעװעג זיא יורפ ןייז .יימרא סדנאגײװ ןיא טפמעק
 ;לַאב יד סָאוװ ,ץלַא רַאפ זַא ,טעװעקסיּפעג ,טימעסיטנַא ןַא ןעוװעג ןיא רע

 .ןלָאצאב ןרענָאיצילימ יד ןלעװ ,ןעמונעגוצ יורפ ןייז ייב ןבַאה סעקיוװעש

 א ןקעטשפיוא לָאז יז ,גנוטלאווראפ רעה וצ טדנעװעג ךיז טָאה שַאבַאק

 רע טָאה עטצעל יד .עטרינרעטניא "עפונ טשינ, ןוא "עשונ , ןופ עטסיל

 טָאה ןעמ ֹוװ ,עניטנַאק רעד ןופ ןסינעג וצ טכער סָאד ןעמענּפַא טלַאװעג

 טָאה גנוריפנָא יד .ןלַאירעטַאמ:כיירש ,ןעלטייט ,ןסָאריּפַאּפ ןפיוק טנַאקעג

 ןרָאװעג טריטסערא זיא יז .םודנארָאמעמ ןכעלטפירש א טימ טרעפטנעעג

 ןבָאה עטריטסערא יד ןשיװצ .עלערעפַאק ןופ רעצראק ןיא טקישעגּפָא ןוא

 םירפא ,ןײמשנערָאב ,יקסמַארק ,שמיװָארַאזַאל ,ריש שוינעגוע :ןענופעג ךיז

 :עצ ןליוה ןפיוא ןפַאלש טזומעג יז ןכָאה טכַאנײב .?ירבכ ר"יד ןוא קעזווו

 ןבַאה געט עצנַאנ .לַארָאמ רעײז ןכָארבעג טשינ רעכַא טָאה סָאד .טנעמ

 .רעדיל עשיטָאירטַאּפ ןוא ערענַאיצולָאװער ןעגנוזעג ײז

 ;ב ראפ רעפמעקנעינאּפש ענעזעװעג עלא טרעלקרעד טָאה שַאכַאק
 ;געמָאק רעד .רענאל ןרעדנוזַאב א ןיא טרילָאזיא יז ןוא סעקישטשװַאפ

 סעִירָאגעטאק ערעדנא ןשיװצ ןופ גנופלאווראפ א טמיטשאב טָאה טנאד

 יד ֹוצ ןגיוצאב םֹוג ךיִז רעבָא טָאה גנופלאווראפ עײג יד .עטרינרעטניא

 ןופ תודע:תיבנ) .ץרא ךרד סיורג ןזיװענסױרַא יז ןוא ןרענַאיצילימ

 .(קעזווו םירפא

 טריּפורג עטרינרעטניא יד ןענעז ,רעגאק ןיא ןייז םייצ רעצרוק א ךָאנ

 םיב טעבראעג ןבַאה יז ןופ ליפ א .סעדנאמַאק:סטעברא ןיא ןרָאװעג

 ןבָאה טעכרא רעד ראפ .ײרעקַאהנײטש רעד ןיא ערעדנא ,ןקאראב ןעיוב

 .גַאט א קיצפופ קנַארפ ַא ןופ תוריכש עקידכעבעג יד טלָאצַאב ןגָארקעג יז

 טנױײלעגּפָא טפלעה א ןוא ןרָאװעג טלַאצעגסױא זיא טפלעה א עכלעוו ןופ

 ,גנויירפאב רעד רךָאנ ףיֹוא ןרָאװעג

 :ץלעֿפ רַאֿפ טַאטשרַאװ .ַא ןפַאשעג ןבָאה עטרינרעטניא יד

 פַאה ,ןעיילש וואלסישסעימ ,רעקימעכ:רעינישזניא רעד .ןעננוטעברַאסיױא
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 ;םע ךיוא ןדיי רעסיוא טעבראעג ָאד ןבָאה סע .לקירבאפ ןטימ טריפעגנָא

 .ךעלצלעּפ יד טיײײנעג טָאה סרעדיינש עּפורג א .ןקַאילַאּפ עכעל

 ;+ טלוק עטנענַאמרעּפ ַא טריפעג טָאה וװיטקעלַאק:ןרענַאיצילימ רעד

 ;נֹזַאב .סעּפורג עלַארַאכ עקינײא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע .טעברַא

 ןענעז רָאכ ןשיליוּפ ןיא .רָאכ רעשיסור רעד ןעזנָא סיורג טאהעג טָאה סרער

 םעד ץיוחא ןגעלפ ןטסירַאכ עשידיי יד .רעינאּפש זֹוא ןדי ,ןקַאילַאּפ ןעװעג

 ;םעקרַא ?קיטש א טאהעג ךיוא טָאה וויטקעלַאק רעד .רעדיל עשידיי ןעגניז
 ;אב טָאה רע .ןטנעמורטסניא יײרד ןופ ןענאטשאב ןיא רעכלעוו ,רעמ

 ראפ ןעגנוזעג רעגַאל ןופ רַאכ רעד וליפא טָאה לָאמנײא .רָאכ םעד םיילג

 ,,אז:רעטאעמ ןשימַאמש םעניא אפלעשזד ןיא גנורעקלעפאב רעליוויצ רעד

 .ןעיוב ןפלַאהעג ןבָאה ןרענַאיצילימ יד ןכלעוו

 עטרינרעטניא יד ןבָאה ןגעקַאד ,ןעװעג טשינ ןיא קעמָאילביב ןייק

 טָאה טייהרעמ יד יװ יוזא .ןעגנוטייצ עלַאקָאל יד ןפיוק וצ טכער טאהעג

 ןעגעדרַאנײא גנוריפנַָא יד טגעלפ ,טנעקעג טשינ שיזיוצנארפ ןייק רעבָא

 .ןטכיזרעביאשעסערּפ ןרָאװעג טכאמעג ןענעז סע וװ ,ןעננולמאזראפ

 יא 1048 רָאיײײנ .גנויירפאב יד טרעטנעענרעד ךיז טָאה ?ײװרעד

 יד סָאװ ,גנורעיימ רעד ףיוא .ןורכז ןיא ןבילכעג עטרינרעטניא עלא יב
 טלאשעצ טכאנ רעד ןטימניא ךיז טָאה ,שריזינאגהַא ןכָאה ןרענַאיצילימ

 שַאבַאק טנאדנעמָאק רעד ."לַאנַאיצאנרעטניא , ןופ גנאזעג עקיטכעמ סָאד

 ,םנעה יד ןיא ןרעװלַאװער טימ ןפיולוצ ןעמוקעג ןענעז רעפלעה ענייז טימ

 ןא ןכָארבעגסױא ןיא סע ןזא ,קידנענימ ,ךַאװ יד טרימרַאילַא ןבָאה יז

 שַאבַאק .ןעמוקעג טשינ טקילפנַאק ןייק וצ רעבָא ןיא סע .דנאטשפיוא

 .ךיז יב קידרעפַאה יוזא ןעוװועג טשינ ןיוש ןיא

 יד ןרָאװעג טלעטשעג ןיא ןעיימרא עטריאילא יד ןֹופ ןעמוקנָא ןטימ

 28 עשיטילַאּפ יד .יימרא רעשילגנע רעד ןיא ךיז ןרישזאגנא ןגעװ עגאהפ

 ,ןשטייד ןרישזאגנא ךיז ןלָאז סע זא ,ןסָאלשאב טָאה ןרעגאק יד ןופ גנוריפ

 .ןראגנוא ,רעכיירטסע

 2ָאק א ןעמוקעג יאס שדוח ןיא זיא ,רעגריב עשיליוּפ יד ךייש סָאװ

 יז ןוא רעגאפ ןופ ןעמונעגסיורא ייז טָאה עכלעוו ,עיסימָאק עשיטעיוו

 -עמוז ןיא ,רעטעּפש ?סיב א .רישזלא ןיא טנדרָאעגנײא שירָאזיװָארּפ

 .דנאבראפנטאה ןייק ןרַאפעגרעבירא ייז ןענעז ,2



 ףוס רעד

 יד ןופ געוטרערישראמ רעד -- רעטעּפש ןֹוא עייּפַאּפע:ןרלעה יד

 וופ ףוס ןזיב 1986 ילוי ןופ ןניוצעג ךיז טָאה רעפמעקינעינאּפש עשידיי

 .דלעפ:טכַאלש ןפיוא ןלַאפעג זיא לָאצ עסיורג ראג  ַא .גירקנטלעוו ןטייװצ

 רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ סלַא ןלַאפעג ?יפ ןענעז ענעבילבעג:ןבעל יד ןיפ

 יד .עיצַאטרַאּפעד ףיוא ןרָאװעג טעדחַאמרעד רעדָא עיצַאּפוקַא ןופ שייצ

 ,פאעדיא םעד יירט ןבכילבעג זיא ענעבילבכעג:ןבעל לָאצ עניילק ךעלדונעמוא

 ;ור ןיא ,ןלוּפ ןשיטַארקַאמעה:סקלָאפ ןיא .טפמעקעג ןבָאה יז ןכלעוו רַאפ

 ,רעדנעפ רענַאקירעמַא יד ןיא יצ ,לארשי ,עיגקעב ,ךיירקנַארפ ןעינעמ

 ןיא עיסעפַָארּפ רעײז וצ טרעקענמוא ךיִז ןבָאה -עפמעק עקיזָאד יד יװ

 .עפ עראבסיירעצמוא טימ ןדנובענוצ ןכילבעג ייז ןענעז ,עילימַאפ רעײז

 :שטנעמ רעד ןופ ךַאז רעד וצ ,עינַאּפש ןופ טייהיירפ ןופ ךַאז רעד ֹוצ םיד
 .טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ רעכעק

 :םיוא ןַא ןכאמ טפהאדעג ןעמ טלָאװ לטיּפַאק ןקיזָאד ןֹופ ףוס םוצ

 :וא ןֹופ 59ש רעד טשינ ןעד טנָאז יצ ?קיטיינ סע ןיא יצ רעבָא .ריֿפ
 לאה רעד ןגעװ גונעג תודע:תיבנ עכײרלָאצ יד ןוא ןטנעמוקָאד עשינעמ

 :ימעסיטנא ןגעק ףמאק ןיא גירק ןשינַאּפש ןיא לײטנָא ןשידיי םענופ

 ?עיטארקַאמעד ןוא טםייהיירפ ראפ ,םזימ

 :עינאּפש עשידיײ יד ןענעז גירק:טלעװ ןטייװצ ןופ טייצ רעד ןיא

 עטסוװיטקַא ןוא רעדנירג יד ןעוועג עיגלעב ןוא דיײרקנַארפ ןיא רעפמעק

 ןענעז ןלױּפ ןיא .ןעגנולײטּפַא;רענאזיטראּפ עשידיי יד ןופ רעמענקײטנַא

 :רעדיו ןשיצאניטנא ןֹופ ץיּפש רעד ןיא ןעװעג ןרענַאיצילימס עשידיי

 ןדלעה יד רימ ןעניפעג עקירעמא ןיא .דנאטשפיואנָאטעג ןיא דנַאטש

 ןגעק ףמאק םעניא ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא עדאגירבנןלָאקניק רעד ןופ

 : .עיצקַאער

 ןםיורג ןופ רעטרעוװ יד ןרזחרעביא רעבירעד ןָאק ןדנוא ןופ רעדעי

 ,עמַאנפױוא רעכעלרעייפ רעד רָאנ ,ןַאסנָארא םוחנ ,רָאטּפלוקס רעזירַאּפ

 ןיא רעפמעק עטכילאב עריא טכאמעג טָאה ןירַאּפ עשידיי סָאד סָאװ
 :ןבירשעג ךעלמענ טָאה רע ,8

 טנזיוט יײװצ זיא סָאװ ,קלָאפ ןיימ לי ,דיי סלא ץלַאטש ןיב דיא,

 ןבעגסיורא טנַאקעג טנייה טָאה ,טגָאיעג ןוא טנַָאלּפעג רעהפיוא ןָא רָאי

 ןבעפ םײב גנופאלקשראפ יד עכלעװו ראפ ,רעפמעק עקיטומ עכלעזא
 :רָאפ יד ריס רַאפ ןענעז רעפמעק עקיזָאד יד .טיוט רעד יוװ רעגרע זיא
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 'ד טריפעג ןבָאה סע ןכלעװ ,ףמאק:סטייחיירפ ןסיורג םעד ןופ רעצעז

 .םייצ רעייז ןיא רעייבכמ

 ילַאיטימ ,, ןיא טנװַא ןקיזַאד םעד ןיא ךיז זאמרעד ךיא לָאמ לפיוו

 ;'רג יד טרידַאלּפא גנורעטסייגאב טימ ןכָאה ןשטנעמ רעטנזיופ וװ ,י"עט

 עבעלפע טימ ךַאנ ןבַאה עכלעו ,טיילעגנוי עשידיי טרעדנוה ייווצ ןופ עּפ

 ןכעלקערש םעד ןגעק ןעײשנאהט יד ןיא ןענופעג ךיז קירוצ ןטַאנָאמ

 ןראה ןימ ןַא ךיז טקיפ -- םזירעלטיה םעד ,קלַאפ ןשידיי ןופ אנוש

 ."ץלַאטש ןוא דיירפ ןופ ?יפענ א טימ



 ליימ רעט"2

 רןטייווצ רעד ןוא טכַאלש ןייא ןשיווג





 5 8 י+ : = ח 5 :
 עינַאפש ןיא יורפ עשירדיי יד

 גװײרפ עשידי יד ןופ ןפמאק יד ןכירשאכ רימ ןבָאה טציא ןיב

 םימ ןעמעגראפ ךיז ןלעװ רימ רעדייא .ןטנַארפ עשינאּפש יד ףיוא עקיל

 2אק ?עיצעּפס א ןעמדיװ רימ ןליװ ,ןבעל רעיײז ןופ ןטקעּפסא ערעדנא

 ןופ םייז רעד יב ןפמעק ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ עשידיי יד ?טיּפ

 זופ רעפמעק יד ןשיװצ ןעגנויצאמ יד --- םטיײװצ א ןוא קלאפ ןשינאּפש

 .גנורעקלעפאב רעשיגאּפש רעד ןוא סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד

 :םַאּפ, יד טָאה ,גניטימ:ןסַאמ א ףיוא ,1926 רעבַאטקַא ןפ214 םעד

 ןעיורפ עקידגנזעװנַָא יד וצ טדנעװעג ךיז (ירוראביא סערָאלַאד) "ַאיראנַאו

 :ןפורעגסיוא עמיטש רעקידרעײפ רעכעלמיטנניײא ריא םיִמ ןוא

 סע .רעדניק ערעזדנוא ןֹופ טיוט ןֹוא ןבעפ ןופ עגארפ א ןיא סע;

 םֹוש ןײק ראפ ,ךיז ןטלאהּפָא םוש ןײק ראפ טרָא ןײק ַָאמשיִג ןיא

 ערעזדגוא ןופ טייקשידקעה ןעגנַאלרַאפ ןפרַאד ,ןעיורפ ,רימ .טייקכַאװש

 :ָאק ףראד ןעמ ןא ,קנאדעג ןטיק ןעגגירדכרוד יז ןפראד רימ ,רעגעמ

 !ןדלעה ןֹופ תונמלא ןיז וצ רעקעב .ןפוא ןקידהיװ א ףיוא ןבראטמש ןעג

 "!םינדחפ ןֹופ ןעיורפ רעדיײא

 רַאנ טשינ גנאלקּפָא ןקימטכעמ 8 טאהעג ןבָאה רעטרעװ עקיזַאד יד

 רס ַא .טלעװ רעצנאג רעד ףיוא רַאנ ,עינאּפש ןופ ןעיורפ יד ןשיװצ

 .עינַאּפש ןײיק ןפמעק ןרָאפ וצ טדנעװעג ריז ןכָאה ןעוורפ עשידיו

 :ָאואב וצ ןעװעג חוכב טשינ רעבָא ןיא קילבוּפער עשינאּפש יד

 :ןװרַא טגַאזעגּפַא סײהנַא עמַאס ןופ טָאה ןוא רענעמ עלַא ןליפא ןענעפ

 .סנירעפמעק עלַאנַאיצאנרעטניא ןזָאלוצ

 =ענ ךיז ןבַאה ןעיורפ עשידי ןעװ ,ןלאפ טנַאקַאב זדנוא ןענעז סע

 ןלעװ ײז ןעװ ןא ,קידנבילג רענעמ הלא קידנלעטשראפ ךיז טקנומש

 .ןרעװ ןעמונעגנַא ײז ןלעװ ,עינאּפש ןיא ןײיז ןיוש

 ,טזָאלעגנײרא ָאי טָאה ןעמ סָאװ ,ןעיורפ עירָאגעטאק עקיצנײא יד

 ,סגירעקײטּפא ,סרעטסעװש=ןקגארק עלעגַאיסעפַארּפ ןעװעג ןענעז סָאד

 ומ ,ךײרקנארפ ןופ ןעיורפ עשירײ ןרָאפעג עקַאט ןענעז ,םיריושקָאד
 ןיא ןרופש ערעײז ןעניפעג רימ .וו"אא עקירעמא ןופ ,ןליוּפ ןופ ,עינלעב
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 ,ןעיורפ לָאצ עסיװעג א ךיוא .טייצ רענעי ןופ ןטנעמוקָאד ענעדישראפ
 :עּפס טכאמעגנרוד ןבָאה ,עינאּפש ןיא טפמעקעג ןבָאה רענעמ סנעמעוו

 עלעיצעּפס ןעמוקאב םעד קנאדא ןבָאה ןֹוא ןסרוק:ראטינאס עלעיצ

 טקישעגרעדנאנאפ ןענעז עלא ײז .עינאּפש ןייק ןעמוק וצ ןשינעביולרעד

 ןקײטּפא רעדָא ןטקנופ:ראטינאס ,ןלָאטיּפש ענעדישדאפ ןיא ןרָאװעג

 .ַאיסרומ ןופ ןלָאטיּפש עטמירַאב יד ןיא ךעלכעזטּפיוה ייז ןפעדטפ רימ

 .םיסַאקינעב

 יא לעיצעּפס רימ ןעניפעג (רענעמ ךיוא ןוא) ןעיורפ עשידיי

 ;נָא עמאס ןופ .סעדאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ טסניד:ןראשינַאס

 םענעפורעג יוזא םעד טהריזינַאגרָא עלַאנָאיצאנרעטניא יד ןבָאה בייה

 ,ןכָאטיּפש רעקילדנעצ ןעמונעגמורא טָאה רעכלעװ ,"רַאטינַאס סיוורעס,

 :םעק ענעלאפעג ןופ רעדניק ראפ רעזייה:םימותי ,רעזײה;ורּפַא ,סעקינילק

 סע .ערעװש ךעלנײװעגרעסיױא ןעוװעג ןענעז ןעגנוגנידאב:סטעבהא יד .רעפ

 ;ַאס יד .סעיזופסנאהט וצ טולב ,סמורעס ,ןטנעמאקידעמ טלעפעג ןבָאה
 .ןענעז ,ןטעברא וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס עכלעװ ןיא ,ןעגנוגנידאב ערַאשינ

 :םיוא טרעדַאפעג ךיז טָאה'ס .וויטימירּפ ךעלנײװעגרעסױא ןעװעג טפָא

 ןעננוגנידאב עקיזָאד יד .טייקנבעגעגהעביא ןוא טייקיאור ,דפודעג ,רעױר

 טָאה עכלעװ ,ב  ַאנעלעה רעטסעװשנןקנַארק ענעדײשַאב ַא טכײרשַא

 "עפמעק עטעדנווראפ טימ ןעמונראפ ריז לָאטיּפש ןשירעטילימ א ןיא

 .עינאּפמַאק:ןיװטָאב רעד ןופ ראטינאס סלא

 ײז ןלעװ יצ .טקיאורמואַאב עלא ןענעז לָאטיּפש רעזדנוא ןיא..

 סעּפע לָאמא טשינ יז טָאה יצ ?ןעמוק ךָאנ (.ד.ד = עטעדנוווראמ יד)

 :גארק ןטסרעװשמוצ יד ןעװעג רָארג ןענעז סָאד ןוא ?געװ ןפיוא טריסַאּפ

 א רעזדנוא ראפ טרָא ןפיוא ןזָאלרעביא טזומעג ןבָאה רימ עכלעוו ,עק

 .רעהַא ריז ןעיצרעב

 .?ָאטיּפש:עיזיװיד א ןיא ןעגנוגנידאב:סטעברא יד ןענעז קיטראנגייא

 ,סעדאגירב יד ןופ ןרעגאל יד ןופ טנעָאנ ןעניפעג קידנעטש ריז ןזומ רימ

 א עקנאהק יד ןרָאּפשוצניא ידכ .,טײהנײא רעזדנוא וצ ןרעהעג סָאװ

 םעּפע רימ ןעניפעג דימת טשינ רעכַא .טרָאּפסנארט ןכעלנייּפ ןוא ןרעווש

 עמעווקאבמוא ,עגניילק ןיא ןטכירניא ךיז רימ ןזומ טפָא ,זיוה קיסאּפ א

 רעזדנוא טָאה ןטלעז טשינ .וװ.א.א סרעלכײּפש ,ןלַאטש ןבענ ,דעלזייה

 יַאט טעברא יד .גנוטכיילאב רעדָא רעסאוו קידנפיופ ןייק טשינ לָאטיּפש

 .ןדיל טשינ ןופרעד רעבָא
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 ןטײװ .ןופ רימ ןרעהרעד ,ןטראוו ןקידלודעגמסוא ןוא ןגנאפ א רךָאג

 ,םירבח עביל ערעזדנוא ךיז ןזייוואב ךעלדנע ןוא רָאטַאמ ןופ שיורעג םעד

 עטשרע יד ןָא ךיז ןבייה ןײרַא לָאטיּפש ןיא יז ןגָארטרעביא ןסימ ןיוש'

 :נארק יד עכלעו טימ ,ןקעד יד רעטנוא טבייה טניװ רעד .ןפייקירעװש

 .קטאהט ןכעלקערׂש א טימ ףיוא ךיז ןלאהּפ ןרימ יד ,טקעדעגוצ ןענעז עק

 נאס רַאּפ א ,ןליפרעד טשינ רעבָא סע ןרָאמ יז ,רעטצניפ זיא םודא

 | .םכיל א טימ געװ םעד זדנוא ןטכיילאב ןראט

 לָאטיּפש ירד ןטכירניא טזומעג ןעמ טָאה ץַאלּפ ןיא ?גנַאמ בילוצ

 .עדײבעג;טּפױרה רעזחנוא ןופ סײװ גונעג ,זיוה רעדנא ןא ןיא קיטּפא

 שףךעלרעפעג יד ןופ ןבעל סָאד ףיוא ןטלאה סָאװ ,ןעגנוצירּפשניא יד תעב

 ןעגנערב טרָאד ןופ טעװ ןעמ ןיב ,ןטראוווצ לָאמלײט ןעמ זומ ,עקנאהק

 .אצמנב טשינ טּפיוהרעביא טפָא ןענעז עכלעוו ,ןלאירעמאמ עקיטייג יד

 ערעזדנוא ןענעז טעברא רעטחעטסייגאב ןוא רעלופימ העש א רָאנ
 :רא עלאמרָאג יד ןַא ךיז טבייה'ס .טנדרָאעגגײא עלא ךעלדנע עקנארק

 א טרָאד ןוא ָאד ןופ ךיא רעחרעד שינרעטצניפ:בלאה ךרֹוד .טכאנ:םטעב
 :עמיטש עכאווש

 .(רעטסעװש:ןקנארק) ...ַארעמרעפנע ---

 .ףירוא ןַא ,סערּפמָאק א .טרָא םוצ ךיא לייא ,ץלא קידנזָאלרעביא
 ןיא רעקידנדייל רעד ןוא ,עיציזָאּפ רעד ןופ ןשיוט סָאד רָאנ יצ ,שַאלפ
 ,ךיז ךיא רעטייװרעד ךעלשטעל ענײמ ןופ ןציפש יד ףיוא .קיאור רעדייו
 | | .מֹרָא רעדנַא ןַא ףיוא רעבָא ןיוש ךימ טפור ןעמ

 ענייא ןעװ ןוא טכאנ יד ךרודא יוזא טייג ,םוא ךימ קוק'כ רעדייא
 עביפ טימ ךיא ףראו ,גָאשראפ ןשיוש ךימ טמוק םגידניירפ עניימ ןופ
 ,ויא סע טוג יװ ,ךיז קידנטכַארט ,םירבח עניימ ףיוא קילב ןטצעק םעד

 -ענעדישאמ ןײמ טימ ןָאק ,שזרָאל ןופ ןירעליש עשידיי א ,ךיא סָאװ
 :םעק:סטייהיורפ יד ,רעדירב עניימ ןופ ןדייל יד ןרעדניק סָאװטע טעבהא

 יי .רעפ

 ןופ ןכעלטנגוי םעד טנָארפ םענופ טכארבעג לָאמא ןדנוא טָאה ןעמ

 טָאה רע .היאר יד ןריולראפ ןצנאגניא טָאה רעכלעװ ,ץפח --- ?ארׂשי
 ,ץֿפַאטש ןייז טקירדעגסיוא קידנעטש ןֹוא לארָאמ עראברעדנוװ א םאהעג
 .םזיׂשאפ ןגעק ףמאק ןיא ןגיוא יד ןייז בירקמ טנָאקעג טָאה רע סָאװ

 ;פ א ןכַארבענסױא לָאשיּפש רעזדנוא ןיא זיא 1998 טסוגױא ןיא
 עקנארק:סופיט יד ראפ ןלַאז ײװצ שריוװהעזער טָאה ןעמ .עימעדיּפע:םופ

 ןיא רימ .עטסקראפש עמאס יד ןלײיה יײז וצ טקיײטעגוצ םָאה ןעמ ןוא
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 םענופ רעטכָאט רעד טימ ןעמאזוצ עקנארק יד ןלײה וצ ןעמוקעגסיוא

 ;לעװ ,עטרבח עטנעגילעטניא ןַא ,עינעמור ןופ ,אזלע רָאטקעריד;לַאטיּפש

 עכעלגײװעגרעסױא ןא טציזאב טָאה יז .ןכאהּפש ןביז טדערעג טָאה עכ

 ןדנוא טימ ןיא רעטיײװ .טכענ ןוא געט עצנאג ןעװערָאה םגעלפ ,עיגרענע

 .ןירעינאּפש עגנוי א ןוא עינעמור ןופ הניד עטרבח עקשטעגנוי א ןעװעג

 .םישדח יירד -- ייווצ טרעיודעג טָאה עימעדיּפע יד

 סָאד ןריאוקַאװע ןגעװ ןדער ןביוהעגנַא ןעמ טָאה רעבמעטּפעס ףוס

 ןיא סָאד ,ַאטיקַאּפ ,ןירעינַאּפש ַא ןענופעג ךיז טָאה רימ טימ .,לָאטיּפש

 .רעבערגנליוק ןשירוטסַא ןַא ןופ יורפ ַא ,שטנעמ רערַאברעדנוװ ַא ןעוועג

 ןיולב ריא ןזיא סע .ןטנַארפ יד ףיוא ןלאפעג ןענעז ןיז ריפ ןוא ןאמ ריא

 עג ןַאד ןיא רעכלעװ ,לגנײי קירָאינצכעז ַא ,רעטסנני רעד ןבילבעג

 נעבילרעד א ןביירשרעטנוא םיא לָאז יז ,רעטומ רעד יב ןטעכ ןעמ

 סיוא םיא ראפ טָאה יז .רעקיליוויירפ סלא ןרישזאגנא ןענָאק ךיז לָאז רע

 יד טָאה יז ..ןעלדנאה וצ יװ קידנסיװ טשינ ,ץראה רעווש ריא ןסַאגעג

 ...ןבירשענרעטנוא שינעביולרעד

 :גָאק ךיז טָאה ןעמ .עיצַאוקַאװע יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה םעדכָאנ

 טלדנאווראפ ןיא ?עטַאה רעסיורג רעד .ַארַאגַאס ?טעטש ןיא טרירטנעצ

 ,סרעטסעװשנןקנַארק יד טימ טעבהַאעג בָאה ךיא .לָאטיּפש ַא ןיא ןרָאװעג

 יד ןעװעג טשינ ,בנא ,זיא אלעדַא .קארשי ןופ עדיײב ,ַאלעדַא ןוא ַארָאד

 :אּפש ןיא ןלאפעג זיא ןַאמ סרעטסעװש ריא .עילימאפ ריא ןופ עקיצנייא

 ןופ ,סרעטסעװש:ןקנַארק 90--29 םורַא ןעמאזוצ ןעוװעג ןענעז רימ .עיג

 ' .טנעקעג לײט א בָאה ךיא עכלעוו

 ענָאלעצראב ןא ,העידי יד ןעמוקאב רימ ןבָאה טכאנ עסיוועג א

 ןטיאוקאווע ֹוצ ךיז לעפאב א ןכעגעג ןדנוא טָאה ןעמ ןוא ןעמונראפ זיא

 ?עגרעביא ןבָאה ריס .ץענערג רעשיזיוצנארפ רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא

 ןסײהעג טָאה עכלעװ ,רעטסעװש=טּפוה יד .טכַאנ עכעלקערש א טבעל

 ןײג ןסײהעג ןדנוא טָאה ,טשינ ךיא קנעדעג יונעג ,ענעה רעדָא עינַאמ

 טקעװ טכאגיב רעגייזא סנייא .קעפאב א ףיוא ןטראוו ןוא ןפַאלש קיאוד

 יװ ראפ שעװ ןקאּפניא ?ענש זדנוא טסײה ןעמ ןוא ףיוא זדנוא ןעמ

 טָאה ןעמ .ןטסַאּפ:ראטינאס םעיײנ א ןלעטשפיוא טייג ןעמ ליײװ ,עקנאהק

 םעײנ םעניא ןטעבהא ןײג ןליװ רימ יצ ,טנערפעג ,סנירעדנעלסיוא ,זדנוא

 ןדנוא ןיא סע סָאװ ,םעד ץָאהט ןעמונעגנָא ןבָאה רימ .ןטסָאּפײראטינאפ

 טרָא םעד ףיוא ןבָאה רימ .ץאלּפ רעזדנוא ןזָאלראפ וצ דָאש א ןעוועג
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 פיס טעבראעג רימ ןבָאה געט עצנאג .ןעיישנארט ןבָארנעגסױא ןיילא

 פציא ןוא ,עקנאהק יד ראפ רעטרענץוש ןשיירגוצוצ ידכ ,קעה:ץיּפש

 .ןזַאלראפ ץלא ןעמ ףראד

 ,סָאלש א ןיא טריפעגקעװא ןדנוא ןוא ןעמוקעג ןעמ ןיא ירפהעדניא

 ןענעדרַאוצנײא ןכיױהעגנָא ןבָאה ךיא ןוא סנירעינאּפש ייװצ ,ארָאד זו

 :?טםיוה יד ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןיא סנגרַאמוצפיוא .ןטסָאּפ;ראטינאס םעד

 יא ןגיובוא;לײפ ןופ טײקלענש א טימ רעפָאש א טימ ןירעטקַאד

 טַאה ןעמ וװ ,ערעקנוכאל ןבעג רעטעמַאליק ײװצ א טריפעגקעווא זדנוא

 ןופ טנעָאנ ךיז טָאה דלאב .עקנארק יד טכארכעג טאהעג ןדנוא ראפ ןיוש

 ןפסישאפ יד טימ רענאקילבופעד יד ןשיװצ טכאלש א ןבוהעגנַא זדנוא

 :גיא יד ןופ רעײטשרָאפ ןעמוקעג ןענעז עקידנזעװנָא עשידנעלסיוא יד וצ

 וצ ךיז ןרישזַאגנַא ןגעו טדערעג זדנוא טיס ןוא סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעט

 וצ ןביוהעגנָא .רעבָא ןבָאה דלאב ...דירדַאמ ןופ טנָארפ ןפיוא ןרָאפ

 ןוא רעדניק ןוא ןעיורפ ?ײטנטסרעמ ,םיטילּפ עליוויצ תונחמ ןעמַארטש

 "יז טימ קעװא ןענעז רימ

 נַארק יד ןופ תודע:תיבג יד ןענעז טנַאסערעטניא סרעדנוזַאב

 טליצרעד עטשרע יד .ןַאמצרַאװש .עקחר ןוא סיטיעמ תור סרעטסעוװש

 רעטסעװשנןקנַארק סלַא טעכרַאעג ןוא הפיח ןיא טבעלעג בָאה דיא;

 :ענסיוא ןיא סע תעב .(ךלימ ןּפָארפ) "בלח תפיפ , ןיא רעדניק יב
 ?עגנָא ?ארשי ןיא ןדנוא ײב ךיז טָאה ,עינאּפש ןיא גירק רעד ןכָארכ

 ךיא .ןרַאפ טלַאװעג ןבָאה סעטרבח ןֹוא םירבח ךס א .םערוטש א ןביוח

 רעקיטאפמיס עויטקא ןוא עטנעַאנ) "עירעפירעּפ , רעד וצ טרעהעג בָאה

 ןרָאפ טלָאװעג ךיוא בַאה ןֹוא (.ד.ד -- ייטראפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 :עד ןיִב ךיא .ןכאז עטכײל יד ןופ ןעװעג טשינ ןיא סע רעבָא .ןפמעק

 וצ קידנפָאה ,ךיירקגארפ ןייק ,גנודניבראפ םוש ןַא ,ןיילא ןרָאפעג רעביד

 ןיוש ןענעז עכלעװ ,םָארמַא סקַאמ ןוא םירמ ךרוד טקאטנַאק א ןגירק

 דימ טָאה ןיראּפ ןײק קידנעמוקנָא (.* ךירקנארפ ןיא ןעװעג ם?למעד

 ;ראפ ןיא טכאהכעג ךימ ןוא ָארַאמ ןערויטאמס ףיוא טריפעגקעווא סקַאמ

 ןעגנאנעגכרוד זיב ךיא .ץנאטסניא רעקיכערפשטנא רעד טימ גנודניב

 :רערו ,תנוגעוואב:דנאטשרעדיװ רעשיזווצנארפ רעד ןופ דלעה ,םאדרמא סקַאמו

 ןײז ןוא ץוטָאנ עשופארגָאוב א טכעלטנפעראפ ןבַאה רומ .סוצאנ וד ךרוד ןסָאש

 ?:ארפ ןוא ןדלעה עשידװ ךוב רעזדנוא ןוא עיצוקעוקע רעד ראפ וירב ןטצעל

 .0 'ז 17.0.1999 ."דנאטשרעדיו ןשוזווצ
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 טָאה ןעמ .עשיגיצידעמ ןוא עשיטילָאּפ א ,סעיסימָאק ערעדנוזאב יווְצ

 גונעג שילארָאמס ךיז ליפ ךיא יצ ;ןגאדפ ענעדישראפ טלעטשעג רימ
 .ו"אא ןעגנודידראבמָאב ראפ ןקערשרעד טשינ ךיז ?עװ ךיא יצ ,קראטש

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ ןיא סע ןוא טוג רַאפ טנעקרענָא ךימ טָאה ןעמ
 .םישדח ײװצ ייר ןיימ ףיוא ןטראוו

 ןט:14 ןופ עיצַאטסעפינַאמ רעזירַאּפ רענייש רעד ךָאנ סנגרָאמוצפיוא

 ףיוא ךיז בָאה ךיא .ןרָאפענּפָא ןָאיל:עד;רַאג ךרֹוד ריס ןענעז 1087 יכוי

 ךיז ןבָאה עכלעװ ,סרעטסעװש:ןקנַארק ערעדנַא טימ ןפָארטעג עזייר רעד

 ןיא עכלעו ,ןַאמצראווש עלחר :ןעועג ןענעז סָאד .געװ ןבלעז ןיא טזַאלעג

 ןעמָאנ ןסימ עשיראגלוב א ,עפרבח עשישטייד א ,ןלױּפ ןופ ןעמוקעג

 טיילגאב ןדנוא טָאה סעטימָאק םענופ ןַאמ ןייא .ערעדנא ןוא ,ַאנַאירט

 .ןָאיניפרעּפ זיב

 :אונופ ,לעפַאה ןטאווירּפ א ןיא געט ייוװצ ןבילבעג רימ ןענעז ָאד

 דרוד ץענערג רעד ךרוד ןעמוקַאבוצרעבירא ךיז טפָאהעג ןבָאה רימ ןענ
 :יורג וצ רעד בילוצ ךַאז עכעלגעממוא ןַא ןעוועג רעבָא זיא סע .וממרַאפ

 .ץענערג יד טכאוואב קראפש טָאה עכלעוו ,ײצילַאּפ רעס

 רעד וצ טריפעג זדנוא ןעמ טָאה גָאטראפ .טקיטכענעגרעביא ןבָאה רימ
 ענעקירטש טימ ךישקעטש ןוא ןקָאז עבָארג ןבעגעג טָאה ןעמ .ץעגערג
 טכא ןרעיוד טפרַאדעג טָאה גרעב יד ןיא ןרעטעלק סָאד .סעװשעדָאּפ

 טשינ זיא ןדנוא ןופ רענייק לײװ ,רעװש רעײז ןעוועג זדנוא זיא סע .העש
 נָא טָאה רענייזא ףניפ םורא .גרעב יד ןיא ןרעטעלק וצ ןעװעג םניוװעג
 רימ .רעטכעװ א ןעזרעד סנפיײװרעדנופ ןבָאה רימ .ןגָאפ ֹוצ ןביוהעג
 .רעשינאּפש א יצ רעשיזיוצנאחפ א זיא'ס יצ ,טסוװעג טשינ רעבָא ןבָאה
 ןטלאהאב ךיז ןסייהעג ןדנוא טָאה ,טריפעג ןדנוא טָאה סָאװ ,רבח רעד
 עכָאפ א טעװ רע ביוא .סױרָאפ ןייג סעװ ןיילא רע ןוא ןזלעפ יד רעטניה
 ףיוא ןיוש ךיז ןעניפעג רימ זא ,ןמיס א זיא עלעכיט סײװ א טימ ןָאט
 .ןקערש וצ סָאװ רעמ ָאטשינ ךיז זיא סע ןֹוא עירָאפירעט רעשינאּפש רעד
 ,םעטָא ןטּפאכראפ א םימ שינעטלעהַאב רעזדנוא ןיא ןסעזעג ןענעז רימ

 רימ ןבָאה טנעמָאמ ןסיוװעג א ןיא .שטנעמ רעזדנוא רהסכ קידנריװרעפבָא

 ןעמוקאב ןבָאה רימ .טפול רעד ןיא ןרעטַאלפ עלעכיט סײװ א ןעזרעד

 ..רעצרעה עיינ

 וװ ,עלעפרעד קישטניילק ַא ןיא טריפעג רעבירעד זדנוא טָאה ןעמ .
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 ןיא לָאטיּפש ןשיראטינַאס א ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ןָאנַארַא ןיא
 ;םיוא ידכ ,שילארָאמ ןוא שיזיפ קראטש ןייז טפחאהעג טָאה ןעמ .לפרעד א
 ;'פסישאפ יד ןעװ ,לָאמ סעהעי .ןעגנורידהאבמָאב עקידרהסכ יד ןטלאהֹוצ
 ןטירד ןוא ןטיײװצ ןופ טפראהעג רימ ןבָאה ,ןעמוק ןגעלפ חלבה:יכאלמ עש
 רעד טימ ןָאט טזומעג סָאד ןבָאה ריס .עשעדנוווראפ יד ןריאוקַאװע קָאטש
 רעד ןופ ןיעזעג:טּפיוה סָאד ןעװעג םייקיאור זיא ?5כב .טייקיאור רעטסערג
 ;ינ עקרוּפצ ,רעטסעווש ערעדנַא ןַא ןפָארטעג טרָאד בָאה דיא ..ןירעגעלפ
 יד .טבעלעגנייא ?ענש רעײז ךיז ןבָאה רימ ןוא ,?ארשי ןופ ךיוא ,רַאל
 ןעוועג טפא זיא יז .?דיימ שיװטיל א ,עירַאמ ןעוועג זיִא רעטסעװשײשּפיוה
 ,גגוראפהעה רָאי ןביז--סקעז ךיז רעטניה טאהעג ןיֹוׁש ןוא קיסיירד רָאי ַא
 יז טָאה ,ערעגניי יד ,זדנוא .ןירעריפ ןוא ןירערעל רעזדנוא ןעװעג זיא יז
 ןוא טייקיאור ,רקיע רעד ןֹוא ,ךיוא רָאנ ,ךאפ סָאד זיולב טשינ טנרעלעג
 עטסקיטכיװ יד ןענעז סָאד זא ,ןטלַאהעג וליפא טָאה יז .טײקיטולבטלַאק
 א ןעוועפאה ןפפעה רעמ ןַאק סָאװ ,רעטסעווש:ןקנארק א ןופ ןטפאשנגייא
 זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמַאקידעמ טימ יװ ,טייקיאור טימ ןטעדנוװרַאפ
 .טלעפעג יוזא

 ריפ ןירעד סרעטסעװשןקנַארק ןביז ןעװעג טרָאד ןענעז רימ
 ךָאנ ןוא ,הנינּפ ,ןלױּפ ןופ עטרבח א ןפָארטעג ךיוא ךיא כַאה טרָאד עשיר

 לָאטיּפש רעזדנוא ןיא .טשינ ךיז ןאמרעד ךיא ןמענ סנעמעװ ,ערעדנ
 .רעפמעק עלַאנָאיצאנרעטניא רָאנ ןעלדנאהאב וצ טאהעג רימ ןבָאה

 טַאהעג ןָאגַארַא ןופ טנָארפ ןפיוא רימ ןבָאה טנעמָאמ ןסיוװעג ַא
 םירבח עשידי םימ ןפָארטעג טלמעד ךיז ןבָאה רימ .ורּפָא ףיוא טכעה
 המלש ךיז ךיא ןאמרעד ייז ןשיװצ .סעדאנירב עלַאנָאיצאנרעטניא יד ןופ
 ;יסור א ,עקמַאיס ,ַאירופ ?קנַאי ,?ארשי ןופ רבח רעראבהעהנוװ א ,עפַאי
 ןַא ןופ דאסימָאק רעשיטילָאּפ --- יוועק ריאמ ,ןייטשנרעב ַאשימ רבח רעש
 :דעדנווװ ַא ןעוועג זיא סָאד .(?ארשי ןופ ךיוא) עינַאּפמַאק:עירעטנַאפניא
 ןפַאפעג רעטעּפש ןיא רעכלעוו ,רבח רענעדיישאב ןוא רעליטש ,רעראב
 ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד ןוא טײצלָאמ א טכאמעג ןבָאה רימ .ףמאק ןיא
 וצ ךיז ךעלקילג ןעוועג ןענעז רימ ...שיילפ:ןזָאה ןסעגעג זדנוא ןופ עקינייא
 .ראפ ךעליירפ רעײז ןבָאה רימ ..םירבח:ספמאק עטנוזעג טימ ןפערשט
 .:טכאפש עסיטכיװ .ןופ ,ןטנַארפ ןופ ןדָאזיּפע טליצרעד ןּבָאה ייז .טכאהכ
 ןבָאה רימ .גנורַאפרעד רעזדנוא ןופ טלייצרעד ןבָאה ,םרעטסעוװש יד ,רימ
 בָאנ א ןעוועג זדנוא ראפ זיא ףערטנעמאזוצ רעקיזָאד רעד .רעדיק ןעגנוזעג
 .ןבעפ;ֿלָאטיּפש ןכעלנעש:גָאט ןרעווש םעד ןיא טייקכעלרע'פ עסיורג
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 טקישעגהעביא ךימ ןעמ טָאה ןָאגַארַא ןיא ןביילב םישדח יירד דָאנ

 בָאה טרָאד .ָאטינעב ןיא ,טײל:רעטילימ עזַאלוקרעבוט ראפו לָאטיּפש ןיא

 ערעדנא יד .ַארַאס ,עינעמור ןופ עטרכח עשידיי ןייא רַאנ ןפָארטענ ךיא

 .עשינאּפש ןעוועג עלא ןענעז
 ימעב קיצפופ--קיצרעפ א ןוא ןלַאז ןביז טאהעג טרָאד זכָאה רימ

 טֹוׁשּפ ןענעז סע .ערעװש ךעלנײװעגרעסיױא ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידאב יד

 ןטילעג ךעלקערש ןבָאה רימ .ןטנעמאקידעמ עטסקיטיײנ יד זעװעגנ טשינ

 טוט םוצ טּפשמראפ טושּפ ךיז ןליפ עקנארק יד ןופ ךס א יװ קידנעעז

 ןריפסיורא ענעברָאטשעג יד ןנעלפ רימ .ןעלטימלייה ןיא ?גנַאמ ןבילוצ

 רעזדנוא ןיא .עקנארק יד ןייז וצ רעצמ טשינ ידכ ,טייהרעליטש טכאנראפ

 ױיז ןבָאה סע .עקנארק עטסרעװש עמאס יד טקישעג ןעמ טָאה לָאטיּפש

 ןענעז רימ .רעינאּפש ןוא רענעילאטיא ךעלכעזטּפױה ןענופעג יז ןשיװצ
 ןעננוננידַאב יד .(נוצקירוצ) עדַאריטער רעד ןיכ ןבילבעג ױזַא טרָאד

 -ימ ןא ,טגָאיראפ יוזא ןעװעג ןענעז רימ ,ערעװש עכלעזא ןעװעג ןענעז

 טשינ רימ ןבָאה גנוטייצ ןייק וליפא ;טײצ ןופ ףירגאב םעד ןריולראפ ןבָאה

 .ןענעיײל וצ ןעװ טַאהעג

 :;עג ךיוא ןעמ טָאה ,טעכראעג טָאה ןעמ וװ ,לָאטיּפש םעד ץוחא

 םעד ןלעטשוצרָאפ טשינרָאג ךיז זיא סע .ןטײװצ א ?ריאוקאווע טפראד

 נוצ רעזדנוא .דופאשעג טרַאד ךיז טָאה סע סָאװ ,שַאמ:שימ ןכעלקערש

 ַאפימכַאנ רענייזא 4 ןיב גַאטראפ 9 ןופ טּפעלשעג ריז טָאה

 ןענאלּפָארעא .ןשינעבעלרעביא גונעג טאהעג רימ ןבָאה געװ ןפיוא

 = ןבָאה ײז סָאװ ,םעד ץַארט .קירעדינ רעײז ןגיולפעג ןענעז

 :בָאב יז ןבָאה ,ץיירק ןטיור א טימ ןָאפ עסייוו א טָאה גוצ רעד זא ,ןעזעג

 ײז ןא ,טניימעג ןבָאה ,ןײגסיורא טנַאקעג ןבָאה סָאװ ,יד עלא .טרידהַאב

 ;ראוונליוק טימ ןרָאװעג טריקַאפַא ןענעז ייז רעכָא .ןעװעטַאר דיז ןלעװ

 ;לעװ ,עקנארק עניימ טימ ןָאנַאװ ןיא קינײװעניא ןבילבעג ןיכ ךיא .סרעפ

 ןענעז סרעטסעװש:ןקנַארק ערעדנַא ךיוא .ןפיופ טנַאקעג טשינ ןכָאה עד

 וצ ךיז דעלקילג ןעועג סרעדנוזאב ןיב ךיא .עקנארק ערעײז טימ ןבילבעג

 ןופ .טשוקעצ דיירפ ראפ דיז ןבָאה רימ .ַאנַאירפ עטרבח ןיימ טימ ןפערט

 :ײרד יה רעמ טשינ ןבילכעג ןבעל ןענעז סרעטסעװשנןקנַארק עלָא

 :1עלַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ .ךיא ןוא לדיימ שירנעלָאה א א  ,ַאנאירט

 ריפ:יירד ןכילכראפ טרָאד ןוא עקנארק ענעבילבעגנבעל טשער יד טימ עיצ

 ."קיוו ןייק טקישעגרעביא ךימ ןעמ טָאה םעדכַאנ .נעמ
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 :ענ ןבָאה רימ ןעמָאנ סנעמעו ,(ַאקלעשזנַא) ןַאמצראווש עלחר טימ

 ןיא עשראוו ןיא טדערעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה ,רעירפ ןיוש ןפָארמ

 ןשינאּפש ןיא לײטנָא ריא ןנעװ טלײצרעד ןרעג טָאה יִז .1902 לירּפַא

 עינַאּפש ןיא גירק ןופ ךורבסיוא ןתעכ .קָאטסילַאיב ןופ טמַאטש עלחר
 טָאה יִז .סרעטסעװש:ןקנַארק ןופ ןסרוק ףיוא ענליװ ןיא ןענופעג ךיז יז טָאה
 טשינ יִז טָאה ןעמ רעבָא ,עינאּפש ןייק ןרָאפ וצ ןרישזַאגנַא טלָאװעג דיז
 ;ענקירוצ םעד בילוצ ןיא יז .רעטלע ןגנוי ריא בילוצ ןעמעננָא טלָאװעג
 :אב עריא רעדײא ,טרעיודעג גנאפ טָאה ָאד ךיוא .קָאטסילאיב ןייק ןרָאפ
 ןרָאפקעװא טנַאקעג טשרע טָאה יז ןוא ןטַאטלוזער ןבעגעג ןבָאה זעגנואימ
 .1997 טסוניוא ןיא

 טנאקאב ןיוש זדנוא זיא סָאװ ,געװ ןרעװש םעד טכאמעגכרוד טָאה יז
 !ייק קָאטסילַאיב ןופ ,עקיליװיירפ עשידיי ערעדנַא ןופ ןעננורעקקרעד יד ןופ
 ;טסע ,עיקאַאלסָאכעשט ןופ ןצענערג יד ןעלנומש םעדכָאנ ןוא עשראוו
 ךיז טימ טָאה העיסנ אזא סָאװ ,ןזירּפרויס עלא טימ דנאלשטייד ,ךייר

 ,טעטימָאק רעשינאּפשנשידי רעד -- ןיראּפ ןיא .ןזירַאּפ ןיב --- טכארבעג
 ןעענעריּפ יד ןעלנומש סָאד -- דעלדנע ןוא ?ָארָאטײןעדויטַאמ , םעדכָאנ

 ױזַא ן"דניק , םלֵא טכַאמענברוד ?חר טָאה געװ ןצנַאג םעד .סַארעגיפ ןיכ

 .לָאמ עטשרע סָאד ןעזרעד יז ןבָאה סָאװ ,יד עלא שלדנַאהַאב יז ןבָאה

 יז ןיא רעטקַארַאכ ןטסעפ ןוא טייקפייר רעשיטילָאּפ ריא קנאדא רעבַא
 ןבינ רימ .עּפורג רעד ראפ עכעלטרַאװטנאראפ סלא טמיטשאב ןרָאװעג
 :אפונ ןירעלייצרעד רעד טרָאװ סָאד רעכיא ָאד

 ;ורג עצנַאנ רעזדנוא .סַארעניּפ ןייק ןעמוקעגנָא ךעלדנע ןעגעז רימ;
 ;נומש ריז ןכָאװ ?יפיוזא ךָאנ ,טייהיירפ ןופ םעט םעד שליפרעד טָאה עּפ
 ןיפ טכאמעג ןײר ךיז ןבָאה רימ .ראפעג רעקידרדסכ ןיא ןַײז ןוא ןעל
 :ורג אזא ןעװעג ןיא םזַאיזוטנע רעד ,טריזאר ךיז ןבָאה םירבח יד ,געװ
 .מייקדימ ןיק טליפעג טשינ רימ ןבָאה ןטייקירעװש עלא ץָארט ןא ,רעמ
 ;ענ טָאה רַאכ א .עדער עראברעדנוװ א ןזדנוא ראפ ןטקאהעג טָאה קעוועפ
 ןײק ןרָאּפעגּפָא רימ ןענעז געט יירד רךָאנ ..טצנאפעג טָאה ןעמ .ןעגנוז
 .עטעסַאבלַא

 א -- ןגָאז ןַאק ןעמ ,קורדניא ןא טכאמעג לעיצעּפס טָאה רימ ףיוא
 :אנרעטניא , םעד ןעגניז טרעהרעד בָאה ךיא ןעוװ --- קורדניא ןקראמש
 .ןעזעג טשינ רעירפ לָאמניק סע כָאה ךיא .ןְפָא ,קאנעל "לַאנָאיצ
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 .עטעסאבלא ןיא 1 .מונ לָאטיּפש םוצ ןרָאװעג טֿפײטעגוצ ןיב ךיא
 ,ןכעשט ,רעכיירטסע ,רענאקירעמא ןענופעגנ ךיז ןבָאה גנולײטּפָא ןיימ ןיא

 :ירעווש עסיורג רעײז טאהעג בָאה ךיא .וו"אא רעינאּפש ,ןקַאילַאּפ ,רענעה

 :געטשראפ סוג רָאנ ךיז ךיא בָאה שידיי ןיימ טימ .ךאהּפש רעד טימ ןטייק

 זיא עקינײא טימ רעבָא ,ערעדנא ןוא רעכיירטסע ,ןשטייד יד טימ טקיד

 טָאה סָאװ ,רעקנארק א רענייא .שינאּפש ןעוועג ךאהּפש=סגנודניבראפ יד

 ריפ ןוא טגנערטשעגנָא לעיצעּפס ךיז טָאה ,דארג 40 זיב טאהעג טפָא
 ןיא ןוא שטייד ןיא ןטלַאּפש ײװצ ףיוא ריּפַאּפ םנניוב ףיֹוא ןבירשעגסיוא

 ?נארק יד .טרעלעגסיוא ײז ךיז בָאה ךיא ןוא ןזאהפ ןֹוא רעמרעוװ שינאּפש

 טימ טַאהעג ביל יז בָאה ךיא ןוא רימ וצ ןדנוכענוצ רעײז ךיז ןבָאה עק

 לעגש ןלָאז יז ןוא טוג ןייז יז לָאז סע ,ןָאטעג ץלא בָאה ןוא ןבעכ ןוא בייל

 | .ןרעוו טנידאב

 קיטיירפ טנייה זיא סע ,רימ ןבעל רעדינא ךיז ץעז ,עלחר ,עלחר ---

 ןיא עלא ןוא שיפ עטליפעג טכאמעג טנייה טָאה עמאמ ןיימ ,סטכאנוצ

 ץיז ,עלחר ,עפחר יוא ...רימ ןגעװ יז ןדעה רעכיז .שיט םורא ןציז בֹומש

 | - ...רימ ןבעל ?סיב א

 ןעװעג ןיב ךיא .ןקיפעג עבלעז יד ןקירדסיוא ןנעלפ עקנאהק עלַא

 סָאד ץוחא .קידנקירהרעה ןעװעג ןיא טעברא יד רעבָא ;ײז וצ רַאבליפ

 עטפאהרעטסומ א ןייז לָאז סע זא ,טגרָאזעג ךיא בָאה עקנארק יד ןגעלפ

 ?ָאפעג סָאד ןבָאה ןעננוננידאב ערעװש יד ןוא טאמילק רעד .טייקנייר

 א טאהעג ןעװ ןשלעז ןוא ךָאװ ןיא געט ןביז טעבראעג בָאה ךיא .טרעד

 | | | .ורּפָא גָאט ןבלאה

 .ןטנעמַאמ עקיטכיל ןעועג רָאד ןענעז ןבעל:המחלמ ןרעוש םעד ןיא

 טנָאקעג ןבָאה ןוא ןרָאװעג טנוזעג ןענעז עקנארק ןעװ ןעװעג זיא סָאד

 ,עקידנריר א ןעוװעג קידנעטש זיא גנונעגעזעג יד .לָאטיּפש סָאד ןזָאלראפ

 עװיטקעלָאק ןעמוקאב יײז ןופ ךיא געלפ רָאפּפָא רעײז ךָאנ .עקיצרַאה ַא

 .ווירב ןוא דעלשראק עלעודיווידניא רעדָא

 א ןעװעג זיא סָאד .ןעּכלרַאק טצירקעגנייא ךיז טָאה ןודכז ןייפ ןיא |

 רעײז ןעװעג טנָארפ ןפיוא זיא רע .קיסיירד רַאי א ןופ ןַאמ רעשידעווש

 ןעמ טגעלפ ןעגנורידראבמָאב יד תעב .ןעננול יד ןיא טעדנוווראפ רעווש

 טָאה ןעכלראק .(רעלעקיץיוש) 'ַאיכופעה , ןיא עקנארק עלא ןגָארטּפָארא

 :עג ,ןײלא םיא טימ ןבילבעג ןיב דיא ..ןגָארטרעבירא טנַאקעג טשינ ןעמ

 ןא ןקנארק ןײמ ןכאמ רימ לָאז רע ,רעכוק םעד ,ָאינָאטנא .ןכוז ןפַאֿכ

 ידכ ,ןָאט סָאװ .םיא טימ ןעמונראפ ךיז רדסכ בָאה ןוא טפאז:ןשזנַארָא
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 ןדעװש .ןעגנוטײצ טנעײלעגנ םיא בָאה ךיא ?לארָאמ יד ןבייה םיא ייכ
 ןראפ ףליה יד ןרעשיירבסיוא טעװ ןוא סנאלובמא ןא ןקישסיורא טעו

 יװ ןבָאה ןניוא יד ,טכעלעגפיוא יװ טָאה שטנעמ רעד .קלָאפ ןשינאּפש
 :םיוא ןא ןזיוואב ךיז טָאה םינּפ ןסַאלב ןפיוא ןוא רעייפ יינ א ןעמוקאכ

 בָאה ךיא ןעוו ,גָאטימכָאנ ןסיוװעג א .דנאלמייה ןייז טימ ןילָאטש ןופ קורד

 .טרירעּפָא ןרעװ טפראדעג ןעכלראק טָאה ,גָאט ןבלאה ןעיירפ ןיימ טאהעג

 ..ןגרוריכ יד ןריטסיסַא וצ ידכ ,ור ןימ ןופ טנַאזעגּפָא דיז בַאה ךיא

 ..סקיב רעד ףיוא עּפערק עצראווש א ןעגנַאהעגפױא ןעמ טָאה םעדכָאנ

 ;תלײטּפָא רעד ףיוא ןרָאװעג טקישענרעכיא ךיא ןיב םעדכַאנ ןירוק

 ראפ ךעלטרַאװטנאראפ ןעװעג ךיא ןיב טרַאד .ןיצידעמ רעניימעגלא ןופ

 רימ ןבָאה סע לײװ ,רעגנירג ?סיב א ןרָאװעג רימ זיא סע .ןלַאז ירד

 ןענעז ןעגנוגנידאב יד .ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עשינאּפש עכעלטע ןפלָאהעגוצ

 ןוא םילכ קינײװ ,סרעמעמָאמהעט קינײװ ,ערעװש ןעוועג טרָאפ רעבָא

 רעײז ךיז ךיא בָאה עקנַארק יד טימ .רעסַאװ םעראוו גונעג טשינ וליפא

 ןכענעגרעכיא רימ טָאה ןעמ תעכ ןזא ,תמא ןיא'ס .טבעלעגנייא ?ענש

 עמאמ א סלא טלעטשענהָאפ ךימ ןעמ טָאה טייקכע?טרַאװטנאראפ יד

 .עמאמ יד --- ?עהדַאמ , ןפורעג ךימ ןעמ טָאה ןַאד טניז ,עקנארק יד ראפ

 :ריצ ײז ןנעיפ ןיױּפ ןופ טנגוי רעד ןופ ווירב ןעמוקאב בָאה ךיא ןעו

 .טנַאה ֹוצ טנאה ןופ ,ןלַאז עלא רעביא ןרילוק

 ןופ גָאט ןרעי .טעבראעג רעװש רעײז טייצ עצנַאג יד דיא בָאה יוזא

 ךיֹוא ןילא ךיא ןיב ףוס םוצ .שכאנייב 10 רעדָא 8 זיב ירפרעדניא םקעז

 ןענעז טלמעד ..ןטלאהעגסיוא טשינ טָאה ץירַאה סָאד .ןרָאװעג קנאהק

 .ןכֹוזַאכ ךימ ןעמוקעג סעילוק טימ עכנַארק:רעטכיוק יד

 ריא ןיפעג עינַאלַאטַאק ןײק עפטעסַאכלַא ןופ עיצאוקאווע רעד ךָאנ

 .עימעדיּפע;סופיס א ןכַארבעגסיױא ןיא כײהנָא עמאס ןיא .קיֹװ ןיא דיז

 סָאד ,סנירענעלפ יד ,עקנארק יד .טעטפינראפ ןרָאװעג ןיא רעסאוו סַאד

 .ןלַאפײמױט עקינייא ןעוװעג ןענעז סע .טקנערקעג ןבָאה עלַא -- לַאנַאסרעּפ
 ןעמוקעגנַא ןענעז רימ .עיצַאוקאווע יד ןעמוקעגנָא רעדיװ זיא טָא ןוא

 ;עג טשינ רימ ןבָאה לָאמנײק ךַאנ .עינַאלַאטַאק ןיא ַארַאגַאס זיא םי םֹוצ

 םעד טפראשראפ קידסאוועג ןדנוא טָאה טפול יד .םי םוצ האנש אזא טקיפ

 וצ סָאװ ןעװעג טשינ ןיא'ס ,ןעװעג טשינ ןיא ןסע וצ סָאװ ןיא טיטעּפַא

 | .עקנַארק יד ןבעג
 ןלָאטיּפש עלַא ןופ .רעטנעצײעיצַאוקַאװע ןַא ןרָאװעג זיא .ָארַאגַאס

 ;ונעננירא ךיא ןיב טרָאד .עקנארק רעמ ןילא ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה
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 2גאנרַא וצ ןעננולעג רעדיװ רימ ןיא סע .ײטראּפ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמ

 טכַא יד טימ ?לדיימ סָאד , ןפורעג ךימ טָאה ןעמ .ןעיורפ עּפורג ַא ןריז
 .!םעיצקנופ

 :םַאב טָאה ףיש עשיטסישאפ א .עיצאוקַאװע רעדיװ --- גנולצולּפ

 ןריאוקַאְװע וצ ידכ ,ָאטױא:טסַאק ַא ןיא ןרָאפעגקעװא ןיב ךיא .שרידראב
 ;עז רימ .ןגער:סקאלש א ןסיג וצ ןביוהעגנַא טָאה סע .עקנארק עּפורג ַא

 ?יורפעגכרוד ,עטצענעגכרוד טנעמעלק ןַאס ןיא ןעמוקעגנָא טכאנייב ןענ

 .ענופעג טשינ רימ ןבָאה שעװ רעדָא סערדלָאק ענעקורט ןייק .ענער

 .עפסקיטיונ עמאס סָאד טכאהבעג ןדנוא טָאה רבח רעשינעילאפיא ןַא

 :רעפענ ַא ןָא ךיז טבייה ,עקנַארק עניימ םורַא ןײגמורַא ךיז םענ ךיא רָאנ יװ

 .ןעגניז ןעמונעג ךיא בָאה ,לַארַאמ יד ןבייה וצ ידכ .גנורידראבמָאב עכעל

 ןרַאװעג ןענעז ערעדנא רעבָא ,טקיאוראב ךיז ןבָאה עקנארק עקינײא

 .ןעגנוגנידאב עכלעזא ןיא ןעגניז ןעמ ןַאק יװ .טגערעגפיוא

 עקנארק יד .ןסקאו ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה עטעדנוווראפ לָאצ יד

 ןעמ יװ ,געט יירה .ּפערט יד ףיוא ןוא ןרָאדירַאק יד ןיא ןגעלעג ןענעז
 טיונ יד .עקנאהק עסיוועג ייב ןשזַאדנַאב ןייק טשיופעג טשינ ןיוש טָאה

 :רעזער ןענעז טָאטש ןיא ןלַאז עיירפ עלא .ןסקאוועגנ רדסכ זיא טנלע ןוא

 ,זיוה:עפאק סָאד .עטעדנוווראפ:רעווש ןֹוא עקנאהק יד ראפ ןרָאװעג טריוו
 ןוא .עפעדנווראפ ןגעלעג ןענעז םופעמוא -- רעטאעט סָאד ,ַאניק רעה

 :נא ןפיוא טרַא ןײא ןופ ןייג ןפרַאד ןגעלפ סרעטסעוװוש:ןקנארק יד זא

 טסײג וד -- ןגָאז קיטיײיװ ןוא עינַאריא רערעטיב טימ ןעמ טנעלפ ,ןרעד

 ."רעמאעפט , ןיא ןעיינ רימ ןוא ?ַאמעניס,, ןיא טיינ ריא ,?עפַאק;, ןיא

 ןטירגוצוצ טקיטפעשאה ךיז רימ ןבָאה גָאשראפ רענייזא ריפ זיב

 טָאה געװ ןיא .עקנארק רעוש רעייז יד ןֹופ עיצאוקַאװע ןַא לָאמאהעדיוו

 ןטעבעג ןעמעלא בָאה ךיא ...ןסישאב וצ טכידעג ןביוהעגנָא זדנוא ןעמ

 לי יז ןשיװצ ןענופעג ךיז ןבָאה סע .דהע רעה ףיֹוא ןגיילוצקעװא ךיז

 :אב ֹוצ רעטנעענ ךיז ןעוועג ךעלנעמ טשינ ןיא סע רעבָא ,עקנארק עשידיי

 םנײװעג ןבָאה ײז .רעצ ןפיט ןטימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענעז עלא .ןענעק

 ,ן?עטשרָאפ טנַאקעג טשינ לָאמנײק ךיז טָאה ןעמ .ןייּפ ןוא קיטײװ ראפ

 "..ןקידנע יוזא ךיז טעװ סע זא

 דנַאלרעטניה ןיא יורפ עשידיי יד
 ןופ ףמאק ןיא יורפ רעשידײ רעד ןופ ?ײטנַא ןגעו ןדער רימ ןעוו

 רעטומ רעדָא יורפ רעד ןגעװ ןסענראפ טשינ רימ ןענַאק ,קלָאפ ןשינאּפש
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 ןפיוא ןעוועג טשינ ןיא יז .בֹוטש ןיא ןבילבעג ןיא סָאװ ,רענַאיצילימ ןופ

 קידגעטש ןעװעג שיטקאפ ןיא טנָארפ רעד רעבָא ,עינאּפש ןיא טנַארמ

 ,ןַאמ ריא ןגעוו טנרָאזעג ךיז טָאה יז .המשנ רעה ןיא ,בוטש ןיא ריא ייב

 ?ראפ ןרעװ רעדָא ףמאק ןיא ןלאפ גָאט ןדעי טנַאקעג ךָאד טָאה רע

 ןרעבעגטיורב:טּפיוה םעח ןריולראפ טָאה יז .עקילאק א ןביילב ןוא םעדנווו

 יד ןעװעדַאה ןופ טסַאל רעד ןלאפעג ןיא סעצײלּפ ערעװש עריא ףיוא

 טקנוּפ ,ךיוא טָאה יז .נעטלַאהסױא רעײז ףיוא ןענידראפ ןופ ,רעהניק

 ןלָאז רע סולשאמ םעד ןעמעננַא ןיא ןעמענקײטנַא טזומעג ,ןַאמ ריא יװ

 .עינאּפש ןייק ןרָאפ

 רענַאיצילימ ןשידײ ןופ יורפ יד טָאה טײהרעמ רעטסערג רעד ןיא

 םיא טָאה יז .עדחיוו ןוא טומ ךס א רעײז ןעגנוגנידאב יד ןיא ןזיווענסיורא

 ןופ ןרָאפּפָא ןכַאנ .טומ ןבענעגוצ וליפא לַאמלײט ןוא םרעטשעג טשינ

 טלעטשעג ךיז רַאנ ,שיטַאּפַא ןבילבעג טשינ ןײמענלַא ןיא יז זיא ןַאמ

 תכופל עיצקַא:טעטיראדילַאס יד טריפעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעייר יד ןיא

 עכלעוו ,ןעיורפ ןעוו ,ןלאפ ןעוועג ךיוא ןענעז'ס .קילבוּפער רעשינאּפש רעד

 2ּפא ןכָאנ ןענעז ,ןבעק ןכעלטפאשלעזעג ןיא ןעמונעגקײטנָא טשינ ןבָאה

 יד ןופ סניטסיויסקא ןרָאװעג עינאּפש ןײק רעגעמ ערעיײז ןֹופ ןרָאפ

 .סעיצאזינאגרַארעטעכהַא

 :פא ןײז ןגעו רעפמעק ןשידיי א ןופ יורפ א טלייצרעד סע סָאװ טָא

 :עינאּפש ןייק ןרָאפ

 ןוא רעטסנרע ןא שעברא רעה ןֹופ ןעמוקעגמייחא ןיא ןאמ ןיימ,

 עג ןיא סָאװ, ןנערפסיוא ןביױהעגנָא בָאה'כ .ךיז ןיא רענעסַאלשראפ

 ,ָאד ןבײלב רעמ טשינ ןָאק ךיא , :טרעפפנעעג רע טָאה ךעלדנע "?ןעש

 ;עג טסיב, :טגָאזעג טלמעה םיא בָאה ךיא *..ןעמ טפמעק טרַאד ןעוו
 *..קימיטשניא ןצנאגניא ריד םימ ךיא ןיב ,יוזא וטסייטשראפ ןֹוא ,םכער

 *...?דגיק ןטימ ,ריד טימ ןייז טעװ סָאװ, :ןגערפ ןעמונעג רעבָא טָאה רע

 רבה ןײימ ןעװ .."טשינ ריז גרַאז ןדנוא ןגעװ, :טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 םעגניא ךיז בָאה ךיא ,שנייװעג טשיג וליפא ךיא בָאה ןרַאפעגקעװא זיא

 ךיא ןעו טשרע ...םומ ןופ ּפָארא טשינ לָאז רע ...תֹוחֹוכ עלא טימ ןטלאה
 ;קנעב ראפ ןשיק ןיא טנײװעגנײרא ?סיב א ךיא בָאה ןעמוקעגמייהא ןיב

 "=. .וורפ א טרָאפ ,טפאש

 :ןַאמ ריא ֹוצ יורפ א ןופ ווירב רעשיטסירעטקאראכ א ןיא טָא ןוא

 ךס א ,דײרפ ?סיב א ןעגנערב ריד טעװ ווירב ןיימ זא ,ףָאה יא,
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 'רכ זא ,פוג רעײז סײװ ךיא .טומ עלעסיב ןיילק א רשפא ןוא טפַאשביֿכ

 סָאװ ,םיגילת עשיטסישאפ עזָאלנסיװעג יד ,סרעפאכראפ יד ןניזאב וצ

 .טומ ךס א ןבָאה ןעמ ףראד ,טלעװ יד ןקירדרעטנוא ןליוו

 עכלעװ ,טיײהיירפ רעה ןופ רעקידייטראפ עשידֿפעה ,ריא רָאנ טשינ

 נא ךױא ָאד ןענעז סע רָאנ ,ףמאק ןקיזָאד ןיא ןבעל סָאד בירקמ טנעז

 םוצ ןריפרעד ֹוצ ןדלעה יד ידכ ,ןענעק ײז סָאװ ץלא ןעופ סָאװ ,ערעד

 . .גיז

 ךיא ןיב ,ןעיורפ עשיטסינומָאק ןופ עיצקעס א ןיא ןדנוא ייב :טָא

 ריס .עינאּפש ראפ טעברא עצנאג רעזדנוא זיא ?ײװרעד ,ןעננאגעג ןיהא

 :אֿפש ראפ ןעלמאז רימ .םיטילּפ יד ראפ גנודיילק ןפכיראפ ןוא ןקירטש

 ' .וו.א.א עינ

 ריא זא ,ןרעװ וצ ריוװעג ןדירפוצ ןייז טסעװ וד זא ,רעכיז ןיכ ךיא

 ;רָאפ בגא רימ טסָאה ֹוד יװ ,"עכעלצונמוא ,, ןייק רעמ טשיג ןיוש ןיב

 .ןפרַאװעג

 טכָאװעג טלָאװ ךיא זא ,קינײװ יוזא זיא ,וש ךיא סָאװ ,סָאד רעבָא

 .רעמ לַאמ טהעדנוה

 ןֿפערט קידנעמוקמייהא טסעװ וד ,רעטבילעג סייה ןוא רערעייט ןיימ

 .ןעמעלא ךייא טימ קידנעטש ךיז םענראפ ךיא .יורפ ערעהנא ןא ןצנאגניא

 -- ."בול קרַאטש ךיד טָאה סָאװ ןינֲאשז ןײד

 ןעגנערב רימ .רענעמ ערעיײז טומ ןבעגעגוצ ןבָאה ןעיורפ עשידיי יד

 ?םעק יד וצ ןרענָאיצילימ עשידיי ןופ ןעיורפ ןופ ווידב ןויטקעלָאק א ַאד

 .עינאּפש ןיא רעפ

 רב ןוא ןיז ,רענעמ ערעזדנוא ,ךייא רימ ןקיש םורט ןקימאלפ ַא,

 2ילבוּפער ןופ ןטנָארפ יד ףיוא ןפמעק עכלעװ ,דניירפ ןוא םירבח ,רעד

 האפ ראפ ,ןבעל רעײז ןוא טולב רעײז בירקמ ןענעז ןֹוא עינאּפש ןשינאק

 .קָאלב ןשיטסישאפ ןטקיגײאעג ןגעק קלָאפ עשינאּפש סָאד ןקידיימ

 !שיוצ ףמאק ןטנשקעראפ ןיא קָאװ ,ךייא טימ ץלָאטש ןענעז רימ

 קיליוויירפ ,לפייוצ טונימ א ןָא ,ריא טָאה ,גנופַאלקשרַאפ ןוא .טייחיורמ

 !טנָארפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא טלעטשענ ךיז

 עד ןעלגילפאב אנוש ןגעק ףמַאק ןקיקענטראה רעיא ןיא ךייא לָאז

 טימ ןענעז סרעטסעוװש ןוא סהעטומ ,ןעיורפ עהעיײא ,רימ זא ,קנאדעג

 םייהיירפ יד זא ,טוג רעײז ןעייטשראפ רימ .ךייא טימ קנאדעג ןוא ץראה

 :ן0



 :עג טלָאװ הלּפמ ריא זא ,טייהיירפ סנעמעלא רעזדנוא ןיא עינאּפש ןופ

 .עפַארײא ןיא עיצקַאער רעצראװש רעד ןופ ;יז רעד ןעו

 ןָאפ יד ךיוה טלאה !דניירפ ןוא םירכח ,רעדירב ,ןיז ,רענעמ ,קימומ

 סקיב יד סיורא טםשינ טזָאל !עיפַאמ רעשיטסישאפ רעד ןגעק ףמאק ןופ

 רימ ןוא -- עיציזָאּפ ןיא ןײק אנוש םעד ּפָא טשינ טינ ,טנאה רעד ןופ

 !ןגיז ןזופ רימ ,ןגיז ןלעו

 !ןקָאגראפ םולכ רעײז טייהיירפ ראפ ףמאק ןיא ןבָאה סָאװ ,יד דובכ

 0 א ןופ רעהימראמ יד ,ענעלאפעג יד דוככ

 :ר'מ ןגָאז ַאירַאנָאיסַאּפ רעד ךָאנ ןוא ךייא טימ ץלַאטש ןענעז רימ

 א ןופ בייוװ א - רעדייא ,דלעה א ןֹופ הנמלא ןא ןײז וצ רעסעב,

 "!ןדחפ

 !!!עדאגירב עלַאנָאיצאנרעטניא יד ןבעל לָאז
 !!!עינַאּפש טײרפַאב ַא ןכעל לָאז

 ,סקעטאנ הקבר ,סטהעה .ַאננַאה ,אקלַאקס הרש ,וָאנארטס ענייר

 :סישז אמוג ,ןייטשלזניא ַאלַאש ,?וסנַאק עשזדע ,ןץיראווש ַאינאה ,.ב רתסא

 :לָאװ הכרב ,ןיקדָארב ַאנינער ,ַאלעב ,ןַאמלענ ַאינוד ,םיוכ הרש ,ַאקצינג

 * ראמעד

 זיא טײצ רענעי ןיא ןעיורפ עשידיי ןופ ןרוגיפ עמסנעש יד ןופ ענייא

 ןשינאּפש ןופ ךורבכסיוא םעה טניז גָאט ןפשרע ןופ .םעדעמ .ַאניג ןעװעג

 קְלַאפ ןשינאּפש ןשידלעה ןופ ףמאק ןראפ ןעוװעג בירקמ דיז יז טָאה גירק

 סע וװ ,םוטעמוא-- ןלָאטיּפש יד ןיא ,ןטנָארפ עלא ףיוא ןעװעג ןיא יז

 ,ףעלדימרעדמוא ןעװעג ןיא יז .עקיליװײירפ עשידיײ ןענופעג ךיז ןכַאה

 ;דאקוּפַאּפ ןוא טםומ ןכעגעגוצ ,ןסעומש עננאפ םריפעג ײז טימ טָאה יז

 טָאה ןרענַאיצילימ עשידי יד ןגעװ ןעלקיטהא עריא .ףמאק רעיײז טהיז

 ,"עסערּפ עײנ , רעזירַאּפ יד ,"טםייהיירפ:ןגרַאמ , רענאקירעמא יד טקורדעג

 ןעגנוטײצ עשידי עשיטעיװַאס ערעדנא ןוא "ןרעמש,, רעװַאקראכ רעד

 :טאזראפ:סקלָאֿפ ערעדנא ןוא ןעגניטימ ףיוא ןטַארטעגסיױורא טפָא ןיא יז

 .עיצקא;טעטיראדילָאס יד ןקראטשראפ וצ ןפורעג ןוא ןירַאּפ ןיא ןעגנול

 ;ענ טנעמַאמ ןסיװעג א ןיא ךיז טָאה יורפ עשידלעה ,עקופמכארפ יד םָא

 ָאד ןביג רימ .רענַאיצילימ ןשידיי ןופ יורפ רעד וצ ווירב א טימ טדנעוו

 :וירב ןקיזַאד םעד ןופ ןגוצסיוא

 טגניה ביירש ךיא .ןשטנעמ עטנאקאבמוא וצ ךיוא ןביירש ןָאק ןעמ,

 :5לעפ ענעי ,ןעענעריּפ טייז רענעי ןופ ,ןטרָאד ןבילבעג ןענעז סָאװ ,יד ֹוצ
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 ,עטסקיטמעמ סָאה ןֹוא עטסנעש סָאד טנייה ןדישעצ סָאװ ,טנעװ עקיז
 ;םמייחיירפ :תוחּפשמ ערעײז ןופ ,טאהעג זיא טע ןעוו טָאה טלעװ יד סָאװ
 | .ןעיורפ ןוא סעמאמ ערעײז ןופ עינאּפש ןיא רעפמעק

 .תוחיפש ַא .לעפַאב ַא ןוא גנונערָאװ ַא ,עשיב ַא ןֹוא וידב ַא זיא םע

 ןופ ןעיורפ ,ןעמייה ןֹוא רעפרעד ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ ןעיורפ

 עטנעַאנ ,סעטרבח ןעיורפ ,עיצאדגימע רעד ןופ ןעיורפ ןוא דנאפ:רעטומ

 :שיגָאלָאעדיא ןוא שיטילָאּפ עפייוו יורא ןוא ,רענעמ ןוא ןיִז ערעייא וצ

  !ןעװעטאר ןעיײג סָאװ ,רענעמ ערעייא טשינ טרעטש

 סָאד ןטיהּפַא קעװַא ןענעז ײז ?ײװ ,רענעמ ערעיא טשינ טרעמש

 :עד ַאל עד סאלּפ ,ּפמאט יד יד ,ליולעב ןיא דניק רעיא ןופ לשעב

 :ׁשּפ עקיטש יװ ,קעווא ןענעז סָאװ ,רענעמ ערעײא טשינ טרעטש .קילבוּפ

 טימ ןָאטעג ךָאנ ןבָאה ןשטנעמ עטסעב יד סָאװ ,סָאד ןָאטּפָא ןדפעה עט

 .ןעמעטָא ןופ טייהיירפ יד ןצישַאב :קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה

 ןעװ לײװ ,בוח רעײז ןליפרעה ןיא רענעמ ערעײא טשינ טרעטש

 ,עיגלעב ןיא ,בוטש ןיא ךייא וצ ןעמוק טעװ עיצַאיװא עשיטסישאפ יד
 .מ עּפש !וצ ןייז טעוװ ,עקירעמא ןוא דנאקגנע ,עינעמוד ,ןראגנוא ,ןליופ

 רע וװ ,טרירשנעצנַאק יא רע וװ ,טרָאד ןגָאלש אנוש םעה זומ ןעמ

 ןעמאמ ןֹוא דניק ןופ גנוטכינראפ ןופ קרעװ ןייז ןביוהעגנַא ןיוש טָאה

 .הוש ןֹוא .טעכ

 ןײגוצקעװא ןעװעג טכײל טשינ ײז ןיא סע ,רענעמ ערעייא םביולג

 ךייא טימ טנגעזעג טשינ רעסעבכ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ייז טביולג .ךייא .ןופ

 :ראפ טשינ ?טנאמ םעד ,קעווא רענניפ ץיּפש יד ףיוא ,לימש ןענעז ןוא

 ןופ ךיז ןדישעצ סָאד ןזא ,ייז טביולג :עגעשעק ןיא לטיה סָאד ,טלּפענק

 ןופ ?פעק ןטקַאלעג ןופ ךיז ןסײרּפָא סָאד .גונעג רעש ןעוװעג ןיא ךייא

 ןעװעג זיא םייקנייר רעכייוו ןוא טייקמעראוו רעקידעקעמש ןייז ןוא דניק

 .ץראה עשירענעמ עקראטש .סעדעי קידנעלקאוו ןכאמ וצ גונעג

 ןוא ּפָאקָא וצ ךַאד ןרעכיז ןוא טעברא ןופ .קעווא ייז ןענעז ךָאד ןוא

 לאב ןופ גנודיישעצ ןוא שינהעטַאמ וצ ,טויקמאזנייא ןוא ןדנוװ ֹוצ ,םיוט

 ..ןדלעה יז ןענעז ראפרעד ...םירבח עטביי

 .וירב רעקיטנייה ןיימ ןיא ךייא וצ ,ץאק ַאקסיא עט:ה ךימ טרעה

 ןיב ךיא .עירָאטַאנַאס ןיא ןיא סָאװ ,דניק ןטייווצ םעד וצ ןוא ךייא וצ

 :רַא:רעקירטש וװ ,טיוה רעײז ןטײב ןשטנעמ ֹוװ ,ץַאלּפ א ןיא ןעװעג
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 ןופ ּפָארא ןעמענ ןרעטלאהכוב ןוא רעטעברא:רעדעל ,רעדיינש ,רעטעב

 ןרעװ ןוא ןשטנעטנַאטעג ערעטצניפ ןופ טיוה עקירָאײנטנזױטײװצ יד ריז

 ...םזישאפ ןופ רעפַארטשאב

 םָא יװ ,רעשעברַא ןא עמאמ א ,ןַאמ א יװ ,ןעזעג זיא סע ןעוו ריא טָאה

 םעד טימ לכיב א ?טנאמ עקסטאדלַָאס ןיז ןופ סיורא טמענ שטנעמ רעד

 ?ןבעל:מאווירּפ ןופ ?מטשער ןטצעל

 ןימ ,ץאק אקסיא ,ריא ,לַאפ םעד ןיא !עמהכח ןיימ ,, .רעדליב יירד

 רעװש ןעװעג ןיא סע .לגנײי א דניק טײװצ ןיימ ,קנַארק זיא סָאװ ,דניק

 ןעװעג זיא םע רָאנ ,ןרָאיאראפ ןרָאפ טלָאװעג ךָאנ בָאה ךיא .ןרָאפוצקעװא

 " .עילימאפ יד ,ךעלנטמ טשינ

 גר רעד ףיֹוא ףיורא ןגיֹוא ןקֹוק רעפמעק 1200 ןופ גניטימ א תעב

 :טנאה ןיימ טכוז טנאה א ןוא ענוב

 ,ריא טנַאז ,יורפ ןיימ ףיוא טכוז ,עטרבח ,זיראפ ןיא ןייז םעװו ריא,

 "= .װז טקיאוראב ,ָאד ןבעפ רימ יװ

 לָאמש ַא ףיוא ןסעזעג ןענעז רימ ,שלגיא רכח טימ טדערעג בָאה ךיא

 :רעה עטושּפ א .ךעלטעב ערעדנא 90 ןשיװצ ,לטעב:עמרַאזַאק םענרעצליה

 !1988 ןיא םענעמוקעג א ןופ רוגיפ עכעל

 ײז ,ףמאק ןיז ,םאלק ןייז ביל טַאה סָאװ ,רעטעברא ןשידיי א ןופ

 !ןבעל סָאד ןוא לַאעדיא

 טרעטש ןֹוא ףראה רע יװ ,זוס רע יװ ,ליװ רע יװ ,ןבעל םיא טזָאל

 עשירָאטסיה יד טייז ,רעפמעק:סטייהיירפ ןופ ןעיורפ ,ןניז וצ טשינ םיא

 "םזישַאפ םעד ןטּפשמ וצ סנירעפלעה

 יד ןיא ?ײטנָא ןויטקַא רעײז א ןעמונעג עקאט טָאה יורפ עשידיי יד

 יב טשיג .רעגָאיציליפ ןשידי םעד תבופל סעיצקַא:טעטיראדילַאס
 ;םיוא שינַאלָאעדיא ןוא עקיניזטסוװאב:שיטשילַאּפ ,רעפמעק ןופ ןעיורפ

 הע ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סע .ןעיורפ עגנוי ןיולב טשינ ,עשרימרָאפ
 :ַאּפ דמערפ ןעװעג ןצנאגניא רשפא רעירפ ןיא סע ןעמעו ,ןעיורפ ערעמ

 2אפ ןגעק ףמאק םעניימעגלא ןיא ןעמונעגלײטנַא יז ןבָאה םציא .קיטיפ

 .רעדלעפ יד ףוא טפמעק עינַאּפמָאק עשידײ א סָאװ ,טקאפ רעד .םזיש

 טָאד טקעװעגפיוא יײז יב םָאה ,טייהירפ םנעמעלא ראפ עינאּפש ןופ

 לא ןַא ןופ ?װירב א ןזיא טרּפ םעד ןיא שיטסירעטקאראכ .ןיזטסוװאכ

 יז סָאװ ,לקעּפ ַא וצ טגײלעגײב טָאה יז ןכלעװ ,ןליוּפ ןופ יורפ רעט
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 ענטַאמַארג:בלאה ,עצרוק סָאד .עינאּפמַאק:ןיװמַאב רעד וצ טקישעג טַאה

 .טייקכעלשטנעמ רעפיט ןופ טנעמוקַאד א ןיא עלעווירב

 :ַאפרָא יד וליפא קידנרעדנע טשינ ,זיא רע יװ יוזא םיא ןביג רימ

 :עיצאטקנוּפ יד ןוא עיפארג

 ןוא ךײא ןיגעװ רימ ןרעלק טכַאנ ןוא גָאט זַא ,ןסיװ טלָאז ריא

 ײמרַא יד .ןעניוװעג לָאז עינַאּפש ןיא .טייהרעטנוזעג ןעמוק ךייא ןישטניוו

 עמספיט ענימ טימ ךײא שניװ טנַארפ ןפיוא ןעייטש סָאװיד ןיװטָאב

 אימ רימ טכײלג .ןעמוק טינ ראפיג ןייאק ךייא ףיוא לָאז סע ןזא ,ןליפעג

 סע איו ןוא עגושימ איװ עֶלַא רימ ןירעװ טיג טינ טײג עינַאּפס זַא טרעה

 ןייאמ ןוא ערעדנא יד וצ עניײא עלא דײרפ טימ ןהעמ טקוקרעפ רעסעב טייג

 איד ליפ איװ עינַאּפס ףיוא קיש עטַאט טגָאז רָאי 18 ןופ ןהיז רערעגניצ

 ןצראה ןיא ףימ טגַאז ראפיג א סעז רהיא ןעװו .רעדניק ערעייט .טסנעק

 ביירש רעמָאט ,ןיפָאה ןיא ןיכיילג סעּפע ןיא ףרַאד דיא ַא ,?עָארסעַאמש

 יורפ ערעטלענא ךיא ןיב טייקשיראנ א ךײא ךיא

 םאבלעגיז
 דיא סָאװ ןיכאז ענַאמ ןיטלַאהרעד ןיא ףירב ןייאמ ןזעל טעװ סע רעװ

 ."טרעוופנע קיש

 סעדַאנירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ רעפמעק

 ננורעקלעפאב יד ןוא

 זייא עינאּפש ןײק ןעמוקעג ןיא רעקיליוירפ רעשידנעפסיוא רעד

 ןופ םינהנמ יד ןוא ךאהּפש יד טנעקעג טשינ טָאה רע ,דנאל דמערפ א

 ןעװעג טשינ ךיוא ךָאד זיא אמוג גנורעקלעפאב יד .גנורעקלעפאב רעד

 ,קילבוּפער יד טקירייטראפ טָאה ?יט רעטסערג:פיװ רעד .ךעלטייהנייא

 טסולםנײאַאב ןעװעג ןיא ?ײפ א .םיאנוש ןעװעג ךיֹוא ןענעז'ס רעבָא

 סע .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסישאפ רעד ךרוד ,רעלק ןרענָאיצקַאער ןכרוד

 וצ יורטוצמוא ןסיװעג א טימ ךיז טיצַאב קלָאפ סעדעי זא ,טסוװאב זיא

 ?יטסיבראנא עסיוועג .םינינע ענעגײא ענייז ןיא ךיז ןשימ סָאװ ,עדמערפ

 :רעטניא יד וצ יורטוצמוא טימ ןנױצַאב ךיז ןבָאה רעריפנָא עש

 ןעװעג ןענעז ןסולפניא עשיטסינומָאק יד וװ ,סעדאגירב עלַאנָאיצַאנ

 :ירברעשניא יד ןטײקירעװשבָאגוצ ןפאשעג טָאה סָאד .עקידנרידיצעד

 ןכײרטש סעהאנירב עלַאנַאיצאגרעטניא יד ןופ רעפמעק עלא .ןטסידַאג
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 קלָאפ ןשינאּפש ןופ לייט רעקידנגעװרעביא טיײװ רעד ןא ,רעטנוא רעבָא

 עשידנעלסיוא יד וצ טפַאשביל טימ ןוא טקעּפסער טימ ןגיוצאב דיז טָאה

 ןופ ןעמוקעג ןענעז ײז סָאװ ,ראבקנאד ןעװעג יז ןענעז ייז .רעפמעק

 ,םוישאפ ןגעק ףמאק:סגנויירפאב ןיא ןפלעה וצ יז ידכ ,טלעװ ןקע עלַא

 .סענעצס עקידנריר ֹוצ ןעגנאגהרעד ןיא טפָא רעײז

 רעגעמ יד ןבָאה ,שינאּפש ףיוא ןקידנעטשראפ ךיִז קידנענַאק טשינ

 רעד ןיא פאלק א :עיטאּפמיס רעײז ןקירדוצסיוא הצע ןא ןענופעג ןיוש

 ,רעטרעװ קידנצונאב רָאנ רעדָא ,טנעה עדיײב טימ קורדנ:טנַאה א ,עציילּפ

 | !ןבעל לָאז !ַאװיװ !ָאװַארכ :ןיטשרַאפ םוטעמוא ןָאק ןעמ  עכלעוו

 יד סָאװ ,טרָאוװײגַאלש סָאד !ןיגכרוד טשינ ןלעװ יז ןזס ןט852ע8/ !
 ילי ןפ:19 םעד ַאידאר רעדידדַאמ ןכרוד ןפרָאװעג טָאה ?ַאירַאנַאיסַאפ

 :עג ןיא ,דנאטשפיוא ןשיטסישאפ ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא 6
 :ָאיצאנרעטניא ןופ ןכייצ א ךיוא רָאנ ,גנוזָאל;טכאלש א רָאנ טשינ ןרָאװ

 .גנורעדירבראפ רעלַאנ

 :קעגנַאײנ םוצ רעינאּפש רעד ןגירשעגסיֹוא סָאה !ןַארַאסַאּפ ָאנ

 ןפ'וא טנאה יד קידנגײלרַאפ רעדָא םיא קידנּפאכמורא ןוא ,םענעמ

 ןפלעה ןעמוקעג ןדנוא טנעז ריא בױא :טקירדעגסױא רע טָאה ,?סקַא

 םיא םימ לָאז רע ,ןדַאלעגניא םיא טָאה רענייא ...!ןַארַאסַאּפ ָאנ --- ןיא

 ןלָאצאכ וצ טגנאלראפ טגנידַאבמוא טָאה רערעדנא ןא ,?זעלג א ןעקנירט

 :ַאב רעד ןגעװ טבײרש סע סָאװ ,טָא .טעליב:ײװמארט םעד םיא ראפ

 ,רעפמעק עלַאנָאיצאנרעטניא עטשרע יד וצ גנורעקלעפאב רעד ןופ גנויצ

 :1090 רעכמעװַאנ ןיא שילַאק ןופ יקצינטישז ?יכ

 געגְנָא טציא ןענעז רימ וװ ,קשעטש א ןיא ווירב םעד ביירש ךיא, |

 רעײז ןקעטשניײרא טנַאקעג ןזדנוא ןטלַאװ יז ןעוו ,ריד גָאז ךיא .ןעמוק

 ןא ,קידנריר יוזא ןענעז טפאשדניירפ ןוא טייקיצראהנפַא רעײז ,ןץיראה

 וצ ריס ןגירק ,ןקידנעטשראפ קינײװ יז טימ ךיז ןענעק רימ שמָאכ

 ,שרעדנַא טשינ ןיא סע ,ערעײט ןוא עביל ןיימ ,ןייג .שזַארוק ןוא טומ

 ."ןגיז ןזומ רימ רַאנ

 ןיא ,דירדַאמ ןופ גנוקידיטראפ רעד ראפ ןפמאק עהעווש יד תעב

 ,טיוג ןוא רעגנוה ןטילעג טָאה גנורעקלעפאב עצנאג יד ןעװ ,טייצ רעד

 לגַאה ַא רעטנוא ,גַאטרַאפ ןדעי ןוא טריזיליבַאמ ךעלדייט עגנוי דיז ןבָאה

 ןיא רעטוּפ ,טיורב ,עװַאק עלַאנַאיצאנרעטניא יד טכאהבעג ,ןליוק ןופ

 יא יד ןֹופ ןרענָאיצילימ יד ראפ ןעמוקאב טנַאקעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ
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 :םיונוצ יז ןגעלפ גרָאז רערעדנוזאב א טימ .סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעט
 ןלָאז ןרענָאיצילימ יד ידכ ,סעמַאטזיּפ ןוא סערהֿפָאק עמעהאוו ןעלמאז
 ,טלעק ןופ ןדייל טשינ

 דעדָא טָאטש א ןעיירפאב סעדאגירב עלַאנַאאצאנרעשגיא יד ןעװ
 !קניש ,רעשוּפ ,ךלימ ןעגנערב ןוא סעטרעיוּפ יד סיורא ןעמוק ,ףרָאד א
 .ןטסישאפ יד ןופ ןטלַאהַאבסיױוא ןכָאה ײז סָאװ ,ןכאז ערעדנא ןוא

 סָאד ,האובת יד ןעמענּפָארא םייב ,ןטפעברא:דלעפ ןֹופ ןטייצ 'ד ןיא
 ;םעק יד ןבָאה ,ןעלדנַאמ רעדָא ןשזנַארָא ןעמענּפָארא םייב ךיוא יװ ,ייה
 ראה ןטלאהעג קידנעמש סעדאגירב עלַאנָאיצאנרעטגיא יד ןֹופ רעפ
 ןיפ עינָאלָאכיסּפ יד ןעק סע רעװ .םירעוּפ יד ןפלעהוצספימ בֹוח רעײז
 ,טפאשדניירפ ןופ ליפעג סָאד ןוא טקעּפסער םעד טייטשראפ ,רעיוּפ
 ;עמוקעג ןענעז סָאװ ,דגיירפ ענייז ןפורעגסיורא םיא ייב ןבָאה סע סָאװ
 ךיוא רָאנ ,שירעטילימ ןילב טשינ ןפלעה םיא רע דנעל עטמטייוו יד ןופ
 .טפאשטריוו רעטאווירּפ ןייז ןיא

 י6 תעב טנכײצעגסױא ךיז ךיֹוא טָאה "רעלַאנָאיצאנרעטניא, רעד
 ;לעפאב עליוויצ יד ןעװעטַאר ןפלעה םייב ,ןעגנורידראבמָאב עקידנעטש
 םײֿפ עטלא ,ןעיורפ יד רעטרע עטַארדאב ןופ ןריאוקאווע םייב ,גנורעק
 ןפנָארפ יד ףיוא ךיוא רימ ןעעז טפַאשדניירפ עקידנריר יד .רעדניק ןוא
 א יװ ,טלײצרעד 'ןַאמלעט, ןופ רעפמעק א .ןעיישנאהט יד ןיא ןוא
 עטשרע סָאר ןעמוקעג יז וצ זיא ,שסיכרַאנַא ןא ,רעינאּפש רעכעלטנגוי
 ךיז יז ןבָאה שרעדנא פײװ ,שיזיוצנארפ םענעכָארבעצ א ןיא ןוא לָאמ
 -ירע ןגעװ ןטכארש יז סָאװ ,טגערפעג יז ,ןקידנעטשראפ טנָאקעג טשינ
 ,טעָאּפ רעשישטייד:שידי א ןעוועג טסוװאב יװ זיא םאזימ ךירע .םַאזימ
 ןעוו .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא רעכלעוו ,טסיכרַאנַא ןַא
 ,רעדורב רעײז ןיא םַאזימ ןירע זא ,טרעלקרעד ןבָאה סעצנאמלעט יד
 ןסָאנראפ קידלושמוא ןייז ראפ ןייז םקונ ךיז ןוא ןפמעק | ןלעװ ייז זא ןוא
 רע .דנירפ רעטסערג רעײז ןרָאװעג רעינאּפש רעניילק רעד זיא ,םולב
 ראפ ןגָארש וצ ןעגנערב סעּפע ןטנעמָאמ עטסכעלרעפעג יד ןיא טגעלפ
 טנעפפ רע זא ,טײװ יוזא ןעגנאגרעד זיא סע .סעצנַאמלעט עטבילאב עניײז
 ;יא יד ראפ ןעננערב ײז ןוא םירבח עשינאּפש יד ייב ןכאז ןעגעבנגוצ
  טופ רע ןא ,טכאמעג םַאזקרעמפיוא םיא ןבָאה יז .עלַאנָאיצאנרעט
 :גנוניימ ןייז שאהעג ךיז טָאה רע רעבָא ,טכעלש
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 יי יצא :, ? = יא טי
 סאקלא טא עד יי

 .ָא סיי
67 :2 

 סעקַאטַא עשונַאקולבוּפער ןופ גנוטכור ,ָארכע רעד יב טכַאלש





 ךייא ףראד ,טײװ יוזא ןופ ןפמעק רעהַא ןעמוקעג טנעז ריא בוא

 ."ןלעפ טשינרָאג

 ,רָאזיּפע ןַא טבײרשַאב "עסערּפ רעײנ , רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעד

 :ַאקסעוה ןופ טנָארפ ןפיוא ןפָארפעג טָאה סָאװ
 וצ ןעמוקעג קילג ןופ רעקידנלארטש א ןיא רעינאּפש רעננוי א,

 (ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,ווירב ןשידיי א ןזיװעג רימ ןוא רימ וצ ןפיול

 טײטשרַאפ רע .דנַאלסיוא ןיא רעטעכרַא עשידיי עּפורג ַא ןופ טקישעגוצ

 טזומענ םיא ןעמ טָאה טסקעט םעד ןוא טרָאװ ןייא ןייק טשינ ךעלריטאנ

 א סלא ,וירכ םעד ןטלאהאכ ןכעל ץינאג ןײז רעבַא טעװ רע .ןצעזרעביא

 טריזילאער ןיא סָאװ ,גנורעדירבראפ:רעקלעפ ןופ טנעמיקָאד ןלופשרעוו

 ."ןעישנארט יד ןיא ןרָאװעג

 ןעמוקנידא םײב יװ ,טליצרעד רעפמעק רעשידיי רעכעלטננוי א

 םשיװעגּפָא םיא ךעטראפ ריא טימ עטרעוּפ עטלא ןא טָאה ףרָאד א ןיא

 !אימ ַאכיא :טרזחענרעביא רדסכ ןֹוא םינּפ ןטרעטאמראפ ןֹופ סייווש םעד

 .(!רעניימ ןוז) !אימ אכיא

 ןופ גנומיטש יד טכיירשאק עינאּפמַאק:ןיװמַאב רעד ןופ רעפמעק א

 טאמש יד ר-ענאקילבוּפעה יד ךרוד ןרעבַארעד ןכָאנ גנורעקלעפאב רעד

 | :ַארעברָאק
 ָאד .סגדָאל עטקַאהרַאֿפ דיז ןענעפע ךיילג .ערעזדנוא זיא טַאטש יד,

 רעטסיירד ץלא טמוק טלא ןוא גנוי .ּפָאק א סיורא ךיז טקור טרָאה ןוא

 רעטכעלעג ןוא ןיײװ ,טיורב ,זדנוא טסירגאב ןוא רעזייה יד ןופ סיורא

 ;ןײא יד ןופ טרָאװ סעדעי ,גנונעוואב עדעי .ןטסיופ ענעביוהעגפיוא ןוא

 ןופ ןרָאװעג רוטּפ ןענעז יז סָאװ ,דיײרפ א .דיירפ טימ טמעטָא רעניווװ

 .תוסּפורטוּפא רעשיטסישאפ רענעפעבעגמוא רעד

 ?םיב א טנרעלעגסיוא ךיִז טָאה רעלַאנַאיצאנרעטניא רעד רָאנ יו

 א ךיוא רַאנ ,ףמאק ןיא רעהורב א רָאנ טשינ ןרָאװעג רע זיא שינאּפש

 ןכרוד ןענעז עכלעװ ,ןיז -- םירעױּפ עשינַאּפש עקיטומטוג יד .רערעל

 ווא שינרעטצניפ ןיא ןרָאװעג ןטלאהעג םישזער ןלאקירעלק ןרענָאיצקַאער

 ;אנרעטניא יד ןופ םידימלת עקיסיילפ ַאד ןרעו ,םזימעבאפלאנא ןיא

 ;םננוביא ןיא ,ןטייװצ ןוא ףמאק ןייא ןשיװצ ,ןטונימ עיירפ ןיא .עלַאנַאיצ
 :אּפש רעד .דימלת ןײז רעלַאנַאיצאנרעטניא רעדעי טעמכ טָאה ,רעגאל

 םעד ןביירש וצ טבעלרעד רע תעכ ,ָאקירעדעפ רעױּפ רעכעלטנגוי רעשיג

 ןײז וצ וירב א ןיא סיוא יוזא ךיִז טקירד ,קימנעהנגייא ווירב ןטשרע

 :עילימאפ

11 



 :ענסיוא טשינ ךיז ךיא טלָאװ ןבעל ןיא לָאמנײק !עניימ ערעייט,

 נארט יד ןיא טנרעלעגסיוא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,סָאד םייהרעדניא טנרעל
 , .ןעייש

 סָאװ ,!?ָאניסעּפמאק ,, ןעמָאנוצ םעד ןעמוקאב טָאה ינסַארק ַאשארבַא

 -עד טלייצרעד סע סָאװ טָא ?סָאװראפ .רעוּפ ;שינאּפש ףיוא טיידאב }

 :"עטעהּפ רעײנ, רעד ןופ שנעדנַאּפסערַאק

 רעד ןופ טפַאשטרעדנוה עטשירע יד ןיא ןיײמַאיציניא ןייז קנַאדַא

 ןיא ןטַארטעגנײרא ענַאלַאק רעשיטסילאיצָאס:שישסינומָאק רעטשרע

 רעצנאג א ןֹופ םירעיוּפ יד טימ ןעגנויצאב עכעלדניירפ דעלנײװעגרעסיױא

 | .רעפרעד עקימורא ייר

 :בעטַאהטקעלע ןשילגנע ןא ַאשַארבַא טריפ טייצ רעיירפ רעד ןיא

 עמערָא יד ןופ רעזייה יד ןיא גנוטכיילאב עשירטקעלע ןרילאטסניא רעקיג

 .טנגעג רעה ןיא סרעגייז עלא טשריטנַאמער ןֹוא םירעיוּפ

 טפאשטרעדנוה עטשרע סָאד טהָאּפש גַאלשרָאפ סַאשַארבַא קנאדא

 יד קעווא סע טנָארט ןוא ףײז ,טפַאנ ,ליא עיצאזיװָארּפַא ריא ןופ ּפָא

 עלא ןופ טנַאזעגּפָא ךיז עּפורגןאמלעט יד טָאה טינש ןתעב .םירעיוּפ

 ןעמענוצּפָארא םירעיוּפ יד ןפלעה םייב טעדנעוװראפ ײז ןוא געש:ביולרוא

 | ...האובת יד

 ןפוא .ןטקודָארּפײץײּפש ןיא לגנַאמ ַא לָאמַא ךיז טליפ רעמָאש

 ןופ ןעלזייא עשיליוּפ ןעגנערב ,טנַארפ

 | ."רעפרהעד עקימורא יד ןופ תונתמ עכעלצונ רעבָא ענעדייש

 ןיפ גרעבדהלַאג דוד טליײצרעד דָאזיּפע ןשיטסירעטקאראכ רָאג זיב א

 ;יאטאב רעה .1987 רעמוז ףוס ןעוװעג זיא סָאד .ןָאילאפאב:שטיוועקצימ

 ן'א ןעמוקעגנָא זיא ,טנַארפ ןפיוא ןרָאװעג טקישעג ןיא רעכלעוו ,ןָאי

 יד .טנַארפ ןופ רעטעמַאליק 90 םורא ,ןָאגַארַא ןיא ןורק ַאטנַאס ףרָאד

 רעד וצ טפאשדניירפ סיורג ןזיוועגסיורא ןבַאה עקיליוװיירפ עשידנעלסיוא

 עמונעגפיוא ?עלַאנַאיצאנרעטניא ,, יד רעבָא טָאה עכלעוו ,גנורעקלעמאב

 :ײא ןשיטסיכראנא ןרעטנוא ןענופעג ךיז טָאה ףרָאד עצנאג סָאד .טלאק

 .מסיכראנא ןא ןעוועג ךיוא זיא רעטסיימרעגריב רעד ,םולפ

 טרעדנוה עכעלפע טלייצעג טָאה סָאװ ,ןַאילאטאב:שסיוועקצימ רעד

 ןייז ךיוא לָאז רעכלעװ ,געװ א ןרעטסאלפוצסיוא ןסָאלשאב טָאה ,ןַאמ

 ןפלעה טַאװעג טשינ ןבָאה םירעיוּפ יד .גנורעקלעפאב רעד ראפ ךדעליצונ
 רענלעז יד ריז ןבַאה טלמעד .ןעלזייא ןייק ןגרַאבסיױא טשינ וליפא ןוא
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 טּפעלשעג ןוא סנגָאװ עקידרעדער:ײװצ עכיוה יד ןיא טנאּפשעגנײא ןיילא

 .םיקירעגײנ טימ טקוקעגוצ ךיז ןבָאה םירעיוּפ יד .דמאז ןוא רענייטש

 יד דרעפ יװ יוזא טּפעלשעג רענקעז יד ןבַאה געט יירד ןופ ךשמ ןיא

 .םנגעג רעקינראב רעד ןיא רענעגעװ ענעדַאלאב:רעווש

 זענ ןענעז םירעיוּפ יד .טצאקּפענ ןיא סָאד טָאה גָאט ןפרעפ ןפיוא

 ,ךעלרעדירכ ןוא ןעלזייאליומ טימ ןוא ןעלזייא טימ ,רענעגעװ טימ ןעמוק

 .געװ ןפוג א טיובענפיוא יז ןבָאה ןרָאטַאיציניא יד טימ ןעמאזוצ

 ןופ ריציפַא ,שמיװַאקציא קַאזיא ,רעפמעק רעשידיי רערעדנא ןַא

 ;טליצרעד ןָאילאטאב:טטיוועקצימ

 סָאד .ָאילערַאפ עד ַארדעפ ןַאס ןײק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ..,

 ןצנאגניא המחלמ יד ןבָאה יז ןוא גהעב יד ןיא ףיט ןעװעג זיא ?מעטש

 ןוא םולפנייא ןשיטסיכראנא ןרעטנוא ןענופעג ךיז ןבַאה יז .ןעזעג טשינ

 ?אנרעסטניא יד רעהא ןעמוקנַא ןפראד טָא :ןקַארשעגנַא יז טָאה ןעמ

 .!ײז ראפ ךיז טיה ,ןטידנאב ןוא רעדרעמ ץלא ןענעז סָאד ,?עלאנַאיצ

 טכאמראפ רעטצנעפ עלא ןענופעג רימ ןכָאה ןעמוקעגנַָא ןענעז רימ ןעװ

 ...ןסָאלשראפ ןריט עלא ןֹוא

 .ערעדנא ןענעז ריס זא ,ןזיװאב וצ טימאב רעכבַא דיז ןכַאה רימ

 יד ראפ עניטנאק א ןוא רעדניק יד ראפ ?וש א טריזינאגר א

 2טָא ןבָאה רימ .טנגעג רעד ןיא ןענופענ ךיז ןבָאה סָאװ ,םישי
 ט

 ןבָא

 ילּמ ווי

 יד ראפ ךעלנעמ ןעװעג זיא סָאװ ,ץלַא סעיצאד ערעזדנוא ןופ טרַאּפשעג

 2נֹוא ראפ ןוא ענַאלעצראב ןייק ןרָאפעגנ ןענעז רימ בימי ןוא רעדניק

 טגײלעגרָאפ ןבָאה רימ .רעדניק יד ראפ גייצליּפש טפיוקעג טלעג רעזד

 :לעװ יד ןיא ןײג וצ ןגָאלשעגרַאפ ןדנוא ןבָאה ייֵז .םירעיוּפ יד ןפלעה וצ

 :לעפאב רעה ראפ ץלָאה טקאהעג רָאנ טשינ ןבָאה רימ .ןילַאה ןקַאה רעד

 םָאר ןריפעצ ֹוצ רעננירג ןגעוו טיובעגפיוא וליפא ןכָאה רימ רָאנ ,גנורעק

 סעילימאפ יד ןשטנעמ עשימייה ןרָאװעג ךיג רָאנ ןענעז רימ .ןץיליהעג

 ןפלָאהעג יז ןבָאה רימ ןוא רעביטש ערעײז ןיא ןעמענניירא זדנוא ןגעלפ

 ןיא סע ?ײװ ,ץנַאלפ רעד ןופ ןעגנַאז.(עזדורוקוק)) סיַאמ יד ןלײשסױרַא
 .םינש ןכָאנ ןעוועג טקנוּפ

 ,ןשטנעמ עסאווירּפ ייב טניוװעג בָאה ,ריציפַָא סלא ,ךעלנעזרעּפ ךיא

 ךיא ןעװ ,רימ ףיוא ןטראוו קידנעטש ןגעלפ ייֵז ,לרָאּפ קירָאיקיצעביז א
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 :אק ןעמעראװנָא רימ ןוא גנולמאזראפ א ןופ ןעמוקמייהא טפעּפש געלפ

 :שירפ ןָא ןײגקעװא טזַאלעג טשינ לַאמניק ךימ יז ןבַאה ירפרעדניא .עו

 .קיט

 א טיירגענוצ גנורעקלעפאכ יד .טָאה ןרָאפעגקעװא ןענעז רימ ןעו

 לָאמנײק ןבָאה רימ , ;טגָאזעג ןדנוא ןבָאה יז .זדנוא ןופ ןדעי ראפ ?קעּפ

 טשינ לָאמנײק ןבָאה רימ .רעדנעלסיוא ןא טסייה סָאװ טסווװעג טשינ

 גיוזא זיא סע סָאװ ,טסוװעג טשינ ללכב ןבכָאה רימ ,קַאילַאּפ ןייק ןעזעג

 ?וא טנעז ריא .טראנעגּפָא ןדנוא םָאה ןעמ זא ,רימ ןעעז טציא .דיי א

 ריא סָאװ ,ןסעגראפ טשינ ?ָאמנייק ןלעװ רימ ןוא רעדירב ערעיײט ערעזד

 ."ןדנוא ראפ ןַאטעג טָאה

 ;רעד (שורבַאב) םיוכנסינ ךורב טָאה גנוטיײצ:ןַאילאטאב ןייז ןיא

 ײז ןעװ ,טײלנאב ײז טָאה גנורעקלעפאב עשינאּפש יד יוזא יװ טלייצ

 ;טנַארפ ןפיוא ןרָאפעגּפָא ןענעז

 עפלא יד לעיצעּפס ,רעניוװניא יד םננעזעג זדנוא ןבָאה קיצראה,

 ןײמ ןיא טנאמרעד ךיז ךיא כָאה ןעיורפ עטלא יד ףיוא קידנקוק .ןעיורפ

 ;גיק ערעײז ןעוועג ןטלָאװ רימ יװ ,טנגעזעג זדנוא ןבָאה יז !ָאי .רעטומ

 ,ןכארּפש ענעדישראפ ערעזדנוא בילוצ טשינ ךיִז ןעיימשראפ רימ .רעד

 ןלֹּפ ןטיײװ ןופ זא ,ןסײװ יז !ךיז ןעייטשראפ רימ סוג יװ ,ךָאד ןוא

 גירק ןכרוד ,עכעלרע .טםייהירפ רעײז ןקידיטראפ ןעמוקעג רימ ןענעז

 ראפ ןעמענ המקנ טנַארפ ןפיוא ןלעװ רימ ,ןעיורפ עטעשטומעגסיוא

 רעײא ראפ ןַאפ יד ןנָארט רימ ןלעװ ןילָאטש ,הלווע רעזדנוא ןוא רעיא

 ."טייהיירפ רעזדנוא ןוא

 יד .גנורעדירבראפ:רעקלעפ ןופ ןָאפ יד ןטלאהעג ךיוה טַָאה שורבַאב

 ;כָאנ ליײוװ ,האווצ ַא ןוא שפנח ןובשח ַא יוװ ןעוועג ןעגעז רעטרעװ עקיזָאד

 ַאליװ ײב טיײײהיײירפ ןופ לאעדיא ןראפ ןלאפעג שידלעה רע ןיא םעד

 ןופ סַאנַאי ןוא ןיטשניכור קעשזוי טימ ,ןעמַאזוצ ,ַאגעלַאג עד רָאיַאמ

 .בםולק:פננוי:רעמעכרַא

 רעטייווצ רעד ןוא טכַאלש ןייא ןשיווצ

 רעד טריפ ,רעבירג עכאפנייא ןופ ןעייטשאב עכלעװ ,סעּפַאקָא יד ןיא

 טסייה ??םעװקַאב ,,זוא ,קידשציז טפַאלש ןעמ .ןכעל קיטרַאננײא ןַא רעפמעק

 .סנּפַאקוצ קאזקור םעד רעטנוא טגייל ןעמ ןעװ ,טפמטד
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 ןעמ טייב םעדכָאנ ,ןקור סנטייווצ ןפיוא ּפָאק ןייז ןָא טנעל רבה ןייא

 רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןפָאלש םייב טגיל ןעמ ןא ,עיציזָאּפ רעד טימ ךיז

 -+ .ןטייוװצ םעד רעּפרעק ןייא טמערַאװ ,טקירדענפיונוצ ,טעילוטענוצ ד
 רעש

 יא טשרעה טלמעד ,רָאפ טשינ טמוק ףירגנָא ןייק ,ליטש זיא סע ןעוו

 ןעמ ,זײװנּפורג ןעמאזוצ ךיז טמענ ןעמ .ןבעל רעדנא ןא סעּפָאקָא יד

 .עקירעיורט ןוא עכעליירפ תוישעמ ךיז טקייצרעד ןעמ ,טגניז ןעמ ,טנעייל

 .ףמַאק ןֹוא ןכעל ןופ תונורכז ליפ ייכהַאפ ןעײנ גיוא סנדעי ראט

 ,גנונעוװאב רעד ןיא טעבראגגנאפנַא רעיז ןגעװ םירבח זלייצרעד סע

 :אוו ןופ ,רעדנעל:סטרובעג יד ןיא טריפעג ןבָאה יז סָאװ ,ןפמאק יד ןגעוװ

 עגנַאל ןופ ,ןרָאי ןסעזענּפָא ןענעז יז וװ ,תוסיפת יד ןופ ,ןעמַאטש ײז ןענ

 ןעגעז ײז סָאװ ,ןעגנוקינײּפ ערעדנַא ןוא ןקײרטש:רעגנוה עמריפעג נעט

 .ןעגאטשעגסיוא

 ןעמ .דניירפ ןֹוא םירבח ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןיא ךיז טנאמרעד ןעמ

 .רעדניק ןוא עטנעָאנ יד ףיוא קילב א ןָאט וצ טונימ ןייא שטָאכ טמולח

 קידנרעטעלק ,עטָאלב ןוא טיוק ןיא קידנכירק ,סעּפָאקַא יד ןיא קידנגיל

 זופ טצענעגכרוד ,ןטייקכיוה יד ןופ ךיז קידנעלקײקּפַארא ןוא גרעב יד ףיוא

 טמוק ,ןֹוז רעשינאּפש רעסייה רעד ךרוד טנערבעג רעדָא ןגער ןוא סייווש

 .ןעגנוגנידאב עשינעיניה עטסלַאמינימ יד ןַא ןבעל וצ רעפמעק םעד סיוא

 יד ןיא טסאג וצ ןעמוקעג לָאמא ןדנוא ֹוצ טְלָאװ רעדמערפ א ןעװ ,

 ?אב רשפא ןדנוא רע טלָאװ --- רעפמעק:ןיװמַאב א טביירש --- ןעיישנארט

 טנאנעלע רעשיטָאטשסױרג ןייא טשינ .ןשטנעמ עדליװ:בלַאה םלא טכארמ

 ךיז ןטלָאװ "סעמאד עלעדייא , ליפ ןוא טרעקעגּפָא ןדנוא ןופ ךיז טָאװ

 װַאב קרַאטש ןוא עטקיטַאלברַאפ ,עקיצומש יד רַאפ ןקַארשרעד טסברע

 ןקאפנשסרעמ ןיא ןעקנעש סע רעּפרעק סנעמעװ ,רעײמטרא:סקלָאפ ענעס

 .ןטיזַארַאּפ ןטרָאס ייקרעלא ןופ סעיצארעּפָא יד ראפ םרַאדצַאלּפ

 :'טסגיג םָאװטע ןרעװ ןלָאז ןעננוגנידאב יד זא ,גונעג רעבָא ןיא סע

 ןופ םייקלערוטלוק עכיוה עכעלקריוװ יד ןייש םוצ ןעמוק לָאז סע ידכ ,רעק

 :רפ ןדעי עינאּפמָאק רעזדנוא םײג ורּפָא ןופ געט יד ןיא .סעצניװטַאב יד

 יד ןוא רעטעװ ןטימ ריז קידנענעכער טשינ ,לכײט ןטסטנעָאנ םוצ ןגרָאמ

 ךָאנ ךיז ןגערפ סָאװ ,סעצניװטָאב יד ךרוד טרענאלאב שממ טרעװ עניטנאק
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 טשינ ךיוא סָאד ןבָאה יז םגה) קַאינַאק ןוא ןייוו ןגעוו ליפ יוזא טשינ
 " ו.אאא שעוװ עיײנ ,גיצעג;ריזַאר ,רעלטשרעכנָאצ ,ףײז ןגעװ יװ ,(טגייפ

 ;רומלוק ןופ ןעמרָאפ עטסראטנעמעלע ,עטסכאפנייא יד ןענעז סָאד
 רעדָא קילדנעצ עכעלטע ךיז טניפעג רעפמעק רעד רָאנ יװ .ןשינעפרעדאב
 ;רָאפ ערעכעה ֹוצ ןיוש רע טבערטש ,אנוש ןופ רעטעמ טרעדנוה רשפוא
 טסינ ןליפעג ענייז .שטנעמ רעיינ א ךיז טקעלּפטנא סע .רוטלוק ןֹופ ןעמ
 יד וצ ןרעטלע יד וצ ,דניק םוצ ,יֹורְפ רעד וצ ווירב ַא ןיא רעכיא דע
 יוירב עכלעזַא ןופ רענייא ןיא סָא .םירכח

 .1928 ראונַאי רעפ,

 יװ רָאנ ,עינַאּפש ןקידמורד ןעמערַאװ ןיא טשינ יװ ,רעטניוװ .רעטניוװ
 ג טָאה טכאנ עצנאג א ןוא גָאט ןצנאג א ןטכענ .ןלױּפ ןיא וװ ץעגרע
 עו עצנאג יד ,רעטעמימנעצ 19 ףיוא יינש א ןלאפעגנָא ןיא סע .םיינש
 .ןרַאװעג סיײװ זיא

 שפלירד ןיא טֿכָאװ ךיא יװ ,ןרָאװעג שימייה ץלא רימ זיא םעּפע
 -ץמניה ןריצאּפש ?סיב א גָאש:רעטניװ ןקיאינש א ןיא ןעגנאגענסיורא
 ,רימ םורא רעדלעפ יד יא ,טנעַאנ יוזא ןרָאװעג רימ זיא ץלא .טָאטש רעד
 .ןעלּפענ יד ןופ סױרַא םיוק ,םיוק ךיז ןדיינש עכלעװ ,גרעב עטייוו יד יא
 סעּפע ןיא ןרַאשַאק:עיליװ ערעזדנוא םורא לדלעװ:לדָאנ עניילק סָאד ךיוא
 א ךעלגײװצ עטקעדאב:ײנש ענַײז טימ שימייח ,קיטסול יוזא ןרָאװעג
 .ןעלדָאג

 וומ םורנ רעשירפ א יװ .יינש ןטימ שקיװקרעד ךיז עלא ןבָאה רימ
 .ןעמייה ערעזדנוא

 סָאד ןוא רָאי ןטלא ןופ ןײגקעװא סָאד טרעייפעג רימ ןכָאה ןטכענ
 געב ןייק טנדרָאעגנײא טשינ ןבָאה רימ .רָאי ןט:1938 םעיינ ןופ ןעמיקנָא
 :עץס .סעדער עכעלרעייפ םוש ןייק ןרָאװעג ןטלאהעג טשינ ןענעז סע .רעק
 ,5אז:ןעייל םעניילק םעד ןיא .ןטסָאט ןייק ןרָאװעג ןביוהענפיוא טשיג ןענ
 ;.יטנאק ןֹוא לַאז:סע ,?אז:סגנולמאזראפ רעזדנוא קישייצנייא ןיא רעכלעוו
 טָאה יינש רעד .םלֹוע רעשּפיה א ןעװעג טיױרב:טנװָא ןכָאנ נ דלאב ןיא ,ענ
 שיט:עניטנאק םעד םורא .ןיירא טָאמש ןיא ןייג ןופ ןטלאהעגּפָא בור סָאד
 ןוא ןײװ ןעקנורטעג ,ךעלסינ טקאנקעג טָאה ןעמ .טקאּפעג לופ ןעוװעג זיא
 .לַאמא ןופ תונורכז ךיז טנאמרעד
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 א -- רעטייווצ רעד ,דירדַאמ רעטניה קירוצ רָאי א טימ --- רעגיא
 עזערעב:זופרַאק ןיא -- רעפירד רעד ,עדַאנַאק ,ךיירקנארפ ןיא ןַאלסטעכ

 ןפלעז .טננוי רעקידנעילב רעד ןופ סשינ ןשטנעמ .עמרוט ןיא רָאג דעדַא

 רעביא ןפלעז טשינ .רעקיסיירד יד רעכיא בור סָאד .רָאי 29 ןֹופ רעגניי ןעוו

 :יא טשינ .גירק:רעגריב ןֹוא גירק:טלעוו ךיז רעשניה ןבָאה ?יפ .קיצרעפ
 .רעדניק ,בײװ ,עמאמ א םײהרעדניא טזַאלעגרעביא טָאה רענ

 קילעפגרָאז עלעקעפ א שַאט:;טסורב ןופ סיורא רענײא טבָארג טָא

 ןייז ,בייוו ןייז זיא סָאד .סעיפארגָאטַאפ ,ווירב ןענעז סָאד .טקאּפעגנײא

 ,סכייפ טכײל ןרעװ ,לּפענ א ןיא ךיז ןליהראפ ענייז ןניוא יד .לרעטכעפ

 עטלכײמשעצ הרבח א ןיא טָא .םיא ןיא טמארטשעגפיוא ןבָאה תונורכז

 ןוא רידנאמָאק --- רעד .ריציּפָא טנייה זיא ,רע טזײװ ,רעד ,ןרענָאיצילימ
 .עסָאנַארַאס רעטניה ןלאפעג ,רעמ טשינ טבעל ...רעד

 ךרוד ןעיג רעדליב ,תונורכז ןסילפ סע .רעגניצ יד םדנימעצ ןייוו רעד

 קעד ןפיוא ןטלַאהַאב ףיט ןגעלעג ןיא סָאװ ,סָאד עמשַאט:םליפ רעד ףיוא

 א ןיא סיורַא ךיז טסינ ןוא ףורַא טמיווש ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 .דייר םָארטש

 ;אנירב עלַאנַאיצאנרעטניא עטלא ןענעז סָאד ,זדנוא ןופ בור סָאד ןיז

 חמשנ רעײז ןיא .ךיז רעטניה טנַארפ ןייא טשינ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןטסיד

 רעד ןֹופ ןליפעג עמאג עצנאג יד טליּפשעגסױא לָאמנײא טשינ ךיז טָאה

 יא ?כעליּפש א יװ .זַאטסקע ןטסכעה םעד ןזיב גנולפייוצראפ רעטספיט
 .ןבעל ןגיא רעײז ײז ייב

 רעדעי ןיא דניירפ א ראפ .טפַאשרבח ןדנוא יב ןיא סעלא רעכיא

 ןײז ךיוא רָאנ ,טגַאמראפ רע סָאװ ץלא ןכענוצקעװא רַאנ טשינ טיירג

 .ןבעל

 2געל ענעדישראפ ןֹופ רעהא רעבָא ןעמוק ,ןליױּפ ןופ ןענעז עלא םעמנכ

 ,עיגלעב ןופ ,ךירקנארפ ןופ רעטייװצ רעד ,עדַאנַאק ןופ רענײא -- רעד

 .ָאקַארַאמ ןיא ןָאיגעל:ןדמעהפ ןשיזיוצנארפ ןופ וליפא .עניטסעלַאּפ ןֹופ

 ןצענערג ליפ וצ .ןלוּפ ןופ טקעריד ןעמוק סַאװ ,יד ןופ לַאצ יד ןיא ןיילק

 :עג געװו רעד טָאה בור םעד יב ןוא לאנעלמוא ןכאמוצכרודא יז ןבָאה

 ;רופ ןֹופ ןוא עמרוט וצ ןץיענערג ןופ געװ א ,ןטַאנַאמ עכעלפע וצ טרעיוד

 .ץענערג ֹוצ עמ



 גָאט עכעלפע טימ ךָאנ (* ."קַאיזערעב , רעטלא ןא רענײא זיא טָא
 ןוא רעד רעמונ , "!רימ וצ רעד ןוא רעד רעמונ, :ןסייהעג רע טָאה ןטַאנ

 ?אפ ןייק יב ריז ןָאק ,ןליוּפ ןופ ךיוא רענייא "!ןקור םעד ּפָארא גייב רעד
 טשינ יצ ןלוּפ ןיא טיינשעג רָאינײנ ןרָאיאראפ טָאה יצ ,ןענאמרעד טשיג
 .ןטאהק יד רעטניה ןענופעג "קילעפוצ , ןַאד ךיז טָאה רע

 א טציז ,לרעיײפ קידעבעל א ךיז טנערב סע וװ ,ןימָאק םעד םורא

 ;נאג רעד טּפאכ רעדיל עשידיי ןוא עשיניארקוא .רעדיל טגניז ןעמ .עּפורג

 ערעװש עלא .גנאזעג קיטכעמ א סיוא טסקאו סע ןוא רעטנוא לאז רעצ

 יד ףיוא טנייש סע ,גנאזעג םעניימעגלא ןיא ךיז ןעײגעצ סנקלָאװ ,ןגרָאז
 .םייקרעכיז ןוא ןביולג ןופ ןוז

 דָאנ ךיז ןטלאהראפ יז .ןֿפָאלש ןעײג ןוא סיורא ךיז ןרַאש ענלצנייא
 ;עג ערעײז ןֹופ םעדָאפ םעד רעשייו ןעיצ ןוא ןגיטש יד ףיוא וװ טשינ וװ

 טריטסיזקע ךָאנ טָאה סַאװ ,טייקנגיױצעגנַא עראבקרעמאבמוא יד .ןכערּפש
 זיא סע ןֹוא ןַאטעגּפָא ךורּפש:ףושיכ א ךרוד יװ ךיז טָאה ,זדנוא ןשיװצ
 טשינ ןזדנוא ןשיװצ םנייה זיב ךָאנ טָאה סָאװ ,טײקטנעָאנ א ןסקאוועגנָא

 *.פריפסיזקע

 .ןרּפַא םיוא עינאּפמַאק- ןיוטַָאב יד

 לעדַאדּפ ןיא טייקיטעט-דוטלוק יד

 ןַאגַארַא ,ערודאמאהטסע ןופ ןטנָארפ יד ףיוא ןטכאלש ערעווש יד רָאנ

 :אנרעטניא ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ סעצניװטָאב יד ןבָאה עדירעק ייכ ןֹוא

 עינָאלַאטַאק ןיא לעדארּפ ןבענ רעגאל ןיא ורּפָא ףיוא ןענופעג ךיז עלַאנַאיצ

 :עג ךיז יז ןבָאה סָאד .(1988 ילוי--ינוי) םישדח ײװצ ןופ ףיוקראפ ןיא
 :ַארבע רעטמיראב רעד ֹוצ עלַאנָאיצאנרעטניא עלא טימ ןעמאזוצ טיירג

 .פעברא:רוטלוק עטסנרע ןא טלקיוװשנא ךיוא ייֵז ןבָאה טרָאד ,עװיסנעפָא

 עטשרע רעײז זיא ,ץאלּפ םעיינ א ףיוא ןעמוק סעצניװטָאב יד ןעוװ -

 :יטעטסע סָאװ ,רעשיטייל סָאװ ןעזסיוא לָאז ??ץנעדיזער , רעײז זא ,גרָאז

 שידײ לעגיגירַא ןימ א יז ןעיוב רעטעלב ןוא ןגײװצ ,דעלדייב ןופ .רעשי

 ןופ ."עקוועלירסאק, ןפורעגנָא םָאה רענַאיצילימ א סעכלעװ ,?מעטש

 :אב ןרעו ןשיש יד .קנעב ןוא ןשיט עמעווקאב יז ןכַאמ דרע ןוא ןגיײװצ

 .עזערעביזו ראק רעגַאלשעו צארטנעצנָאק ןשו ףווּפ םעניא רעטרינרעטנוא ןַא )5
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 רַאפ קידנעטש ןלעטש ײז ןא ,ןפוא אזא ףיוא ןצנארקנןעמולב םימ טריצ

 יד ןופ ןכיײצ --- ןרעטש עקיציּפש ירד ,לָאבמיס א ,גנונעכייצ א ךיז םימ

 א ,ןרעטש רעשיפעיװַאס --- ןציּפש 9 -- ,סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא
 טקעדאכ טרעוו דהע יד ,ןיװשַאב ןעמַאנ םעד רָאג רעדָא רעמאה א ןוא פרעס

 .ןפייב:ןעמולב טימ

 טעברַא עדעי ,סעיצקעס ײװצ ףױא טלײפעצ טרעװ עינאּפמָאק יד

 ןופ טיכעג ןפיוא רעדעדנא רעד טימ קידנריזילאוויר ,טנַאח ריא ףיוא

 .וימַאיציניא:רופלוק

 :רענַאיצילימ א טביירש סע סָאװ טָא

 טםתפאש ןעמ ןוא ןעמ טעברא ,רעטעװ ןטכעלש ןפיוא טקוקעג טשינ,

 תֹודע ןענעז רימ .ןעװעג טשינ רעירפ ןדנוא יב ןענעז עכלעװ ,ןכַאז עיינ

 .סעיצקעס יד ןשיוװצ םעוועג ןשירעלנַאלש ןימ ַא ןופ

 :ןיווטַאב רעד ןופ טנאהנעמַאק רעטעּפש) גרעבסרעבלאה טנאנעטייל

 רעד ןֹופ רעריפ (.ד.ד -- דלעפ:טכאלש ןפיוא ןלאפעג שידלעה ,עינאּפמָאק

 :אּפש עײנ רקיע רעד ןוא ןפַאי עלא טריזיויטקַא טָאה ,עיצקעס רעטייווצ

 'ד עקַאט טָאה .געט עפצעל יד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,םירבח עשינ

 יוא ןסע םוצ שיט א טכאמעג ורּפָא ןופ גָאט ןטשרע ןיא עיצקעס עטייוװצ

 ,רעדפיב ןוא ןעגנונעכייצ ענעדישראפ םימ גנוטייצ:פנאוו א ןבעגעגסיורא
 .גנונעקרעגַא טרעװו תמאכב ןיא עכלעו

 ;גיא ןרעמש א טימ שיש א טכאמעג טָאה עיצקעס עטשרע יד רעכָא

 :םַאק רעזדגוא ןופ ןעמַאנ םעד טנכייצעגסיױא ןייש ןעמולב טימ ןוא ןטימ

 םנגרַאמוצ ךיילג ןסָאלשאב גרעבסרעבלַאה טָאה סָאד קידנעעזרעד .עינַאּפ

 רעײנ א טימ עיצקעס עטשרע יד טרעפטנע ףיורעד .ןטרָאג א ןכאמ וצ

 יילרעלכ ןטיירנוצ ןיא ןָאטראפ ןיא עינאּפמָאק עצנאג יד .גנומייצ:פנאוו

 עיצקעס ןייא ןופ ןקעטש ןטימ םורא ךיז טיירד אשימ ראסימָאק רעד .קרעו

 ךרוד םייפנאב קנימ טנאדנעמָאק רעד .תחג טּפעש ןוא רעטייוװצ רעד ֹוצ

 ומרימרָאפ ,ןרעטש ןרעביא טיירדעגפיורא לפיה סָאד ,?טניה:ןטוּפיליל ןייז
 ".סעיצקעס עײג יד

 :גא ןוא רעסַאלש ,רעלשיפ עריא טימ טָאה עינאּפמַאק:ןיװטַאב יד

 ושיווצ וװ ,"?ַאמרעטאעט ,, א רענַאל ןיא טיובעגסיוא רעפלעהטימ ערעד

 עכעלטע ראפ רעצעלּפ;ץיז ןעװעג ןענעז רעמייבסינ תורוש עגנאק ײװצ

 ,ןםרֹוק ,סעיצקעל ,ןפארעפער ןעמוקרַאפ ןגעלפ טרָאד .ןשטנעמ טרעדנוה

 .ןעגנולעטשרַאפ:רעטאעט ןטרעצנָאק
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 .?ימ םנעמעװ ,עּפיקע;לָאבטופ א טריזינאגרָא ךיוא טָאה "ןיװטָאב

 ןטסעמראפ:טרָאּפס ףיוא ןײגסיורא ןוא ךיז ןשיװצ ןליּפש ןגעלפ רעדילג

 זיא ?לכב .סעינַאּפמָאק רעדָא ןענַאילַאטַאב ערעדנא ןֹופ םעּפיקע טימ
 ;ריסלוק רעד טימ ךיײלגוצ סעוװיסנעפָא עיינ יד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא

 רעד ץוחא .רוטלוק רעשיזיפ רעד ףיוא ןרָאװעג טגיילעג טכא ךיוא טעברַא

 יז ןיא .רעפיפ טכַא ןופ עּפורג א טעדליבעג ןעמ טָאה עּפיקע:לָאבטופ

 ;ַאּפ א ,גייװצנרעב עשיז ךיז טָאה ןעגנוטסעמראפײטרָאּפכס עטסנדישראפ

 ;:סעב רעד סלא טקורעגסיורא (עשראוו ןופ טמאטשעג) טסיקסַאי רעזיר

 ןָאילַאטַאב ןופ ךיוא רָאנ ,עינאּפמָאק רעד ןופ רָאנ טשינ ,רעפיוק רעט

 ןופ ןעמוקאב םעד בילוצ טָאה ןוא ןענעכייצסיוא קידנעטש ךיז טגעלפו רע

 .םעימערּפ ןוא ןקורדסיואקסגנונעקרענַא רעריפנַא עשירעטילימ עכיוה יד

 ,עּפורג;רעטאעפ א טהיזינאגרַא ךיוא טָאה עינאּפמַָאק:ןיװטָאב יד

 -ָאנ ,סעצניװשַאב יד ראפ רָאנ טשינ שידיי ףיוא ןליּפש טגעלפ עכלעוו

 יד ףיֹוא .ןטיײהנײא ערעדנא ןופ ןריציפַא ןוא רענקעז עשידויי ראפ ךיוא

 218 ענערישרַאפ ןופ רעפמעק ןעמוקעג קידנעטש ןעגעז ןעגנולעטשרָאפ

 סעריפַאס עשיטילַאּפ ןעועג סנטסרעמ ןענעז סָאד .ןּפורג:ךַארּפש עהעד

 :לָאס ןופ סענעצס עשימָאק רעדָא אנוש ןשיטסישאפ ןופ ןובשח ןפיוא

 ןעזרעד רבח ןטנאקאב טוג רעיײז א ןבָאה רעיושוצ יד זא ,ןוא ןבעל:ןטאד

 עטעבעגסיױוא טימ ענַארַאמירּפ ַא ןופ לָאר רעד ןיא ענעצס רעה טיוא

 :בכעלעג ראפ ןצַאלּפ הרבח ןגעלפ ,שטסויב ןטגײלעגנָא ךיוה א ןוא ןטפיה
 ...רעמ

 -עד ןופ טיקיטעט:רופלוק רעד ןיא טרָא קיטכיװ סרעדנוזַאב א

 -ענעדישראפ רעד בילוצ .ןרַאכ יד ןעמונראפ ןבָאה עינאּפמָאקיןיװטָאב

 :עגסיוא ךיז ןבָאה ,עינַאּפמאק רעד ןיא ןטַאדלָאס יד ןופ גנומאטשּפָא

 םעניא .רעשינאּפש א ןוא רעשיליוּפ א ,רעשידיי ַא :ןרָאכ יירד טעדליב

 טמאטשעג ןבָאה סָאװ ,םירבח עשידיי ןעגנוזעגטימ ןבָאה רָאכ ןשילוּפ

 .ןלױּפ ןופ

 רעטלא טנאנעטייל רעד ןעוועג זיא ןרָאכ יד ןופ רעפײל;טּפױה רעד

 .עינאּפמָאק:ןיװטַאב רעד ןופ טנאהנעמָאק רעטעּפש -- ןַאמרעש

 ;עבראקרעדיינש רעזירַאּפ רעד טריפעגנָא טָאה רָאכ ןשינאּפש ןטימ
 .םילבנרָאק השמ -- רעט

 ןשיט:דלעפ ערעזדנוא ײב ןרעװ ןסנװַא עמעראוו ענייש יד ןיא;

 :-אפ ןיא וויטקעלַאק טגניז ןעמ .ןטרעצנָאק עקיטרַאנגײא טנדרָאעגנײא
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 ,שטיװעשַאמַאמ = וַאלסונַאמס

 ןופ רַאסימָאק

 ןופ רַאטערקעס

 ןָאולַאטַאבײסקָאפַאלַא

 ןשוטסונומָאק ןופ .ק.צ

 .דנַאלסורסיװ ןופ דנַאברַאפ=טנגו ו

 רערודאמארטסע ןפווא ןלַאפעג

 1098 רַאורבעפ ,טנָארפ

 ןפמַאק ןעמוק עגרַאפ ןענעז סע וװ ,גרעב ןופ ליפָא רֹּפ





 :ַאּפ ,ןרעמונ עטריזיװָארּפמיא;לענש רַָאפ טלעטש ןעמ ,ןכאהּפש ענעדיש

 ?אזוצ ךיז טלײװ ןעמ .סעיצאמאקקעד ןֹוא סערישאס עשיטילַאּפ ,סעידָאר

 ;ראפ זדנוא ֹוצ ןעמוק סָאװ ,סעינאּפמָאק ערעדנא ןופ םירבה טימ ןעמ

 .(פ .מונ ,גנוטייצ --- טנַארפ:"ןיװטָאב,) ."ןטנװַא ןעגנעחב

 ;ןקפיוגוצ ךיז ןגעלפ'ס ןעוו ,ןעװעג זיא בוש:םוי רעתמא רעד רעבָא

 .ערַאגירב רעצנַאג רעד ןופ ןרָאכ יד לַאז:רעטאעט סגיװטַאב ןיא ןעמ

 טָאה עינאּפמָאק עדעי .רעכײר א רעײז ןייז טגעלפ םארגָאהּפ רעד

 רענלעז .ץנעט ןוא סעיצַאמַאלקעד עלַארָאכ ,גנַאזעג זופ ןרעמונ טיירגעגוצ

 רעד ןטסערג םעה .ןטערטסיורא לעודיוװידניא ךיוא ןגעפפ ןריציפַא ןוא

 רעשיניארקוא רעד ןופ עּפורגײרעגניז יד טאהעג קידנעטש טָאה גלָאפ

 :ארקוא ןוא עשיסור ליפ טגנאלרעד טָאה סָאװ ,עינאּפמָאקנַאקנעשטװעש

 ןענעז ןרָאכ עלא ."קָאשטַאזַאק , א קידנצנאטוצ ,רעדיל:סקלַאפ עשיניא

 .עּפורג רעדו טָא ןופ ָאװינ ןשירעלטסניק ןכיוה םעד ןעוועג הנקמ

 ןופ ןרָאכ יד ןעניישרעד ענעצס רעד ףיוא ןגעלפ רעניארקוא יד ךָאנ

 ?ולַאדנא יד ןשיװצ ריא טָאה רָאכ ןשינאּפש ןיא .עינאּפמַאק:ןיװטַאב רעד

 ;לאה טגאדנעמָאק ןקידחעשעּפש םעד ןענופעג ךיוא רענַאלַאטַאק ןֹוא רעז

 ;רַאה רעײז טימ ןבָאה םעצניװטַאב עשיליוּפ ןוא עשינַאּפש יד .גרעבסוער

 סָאװ ,טסגנוק:סקלָאפ רעײז ןֹופ רענעט יד טכארבעגסיורא תוטשּפ רעקיצ

 .םוקילבֹוּפ סָאד טרינָאיצַאמע ןבָאה

 ,רעדיק:סקלָאפ עשידײי ענעסעגהאפ:בלאה טשירפעגפיוא ןבָאה רימ

 ;רַאפיור עקיטסול ךיוא יװ ,,א .א טַאטשלעדע ,ןגרעבמַאנ ןופ ןעגנופַאש

 קראטש רָאכ רעזדנוא םָאה עקיליוויירפ עשידיי יד ייב .רעדיל עשיאיימ

 .ןענַאלאטאב ערעדנא ןֹופ הרבח ךיוא ןרעה ןעמוק ןגעלפ/ס .ןעמונעגסיוא

 עשידי עּפורג א טסאגפוצ ןעמוקעג זיא טנװָא:טרעצנָאק אזא םענייא ףיוא

 טקיצטנא ןעוועג ןענעז יז .ןָאילאטאב:ןלָאקניפ ןופ ןריציפַא ןוא רענלעז

 ,ןָאילַאטַאב רעײז ןיא ןלעוּפוצסױא ןסָאלשאב ןבָאה ןוא רָאכ רעזדנוא ןופ

 ןוא ןשידי ןופ טנװָא ןעמאזניימעג א ףיוא ןדאלנייא זדנוא לָאז ןעמ זא

 העמוקעג דנאטשוצ טשינ רעבָא ןיוש ןיא סָאד .גנאזענ ןשינאקירעמַא

 רעײז ןזיוואב ןבָאה זדנוא ךָאנ .ףירגנַא ןיא קעווא ןכיגניא ןענעז רימ ?ײװ

 :געמאקפ רעיזולַאדנַא עשילָאכנאפעמ .סעיגאּפמָאק עשינאּפש יד טסנוק

 :ארעפמעט יד .סָאטַאכ רענַאגארַא ןוא ןסנַאמָאר עשינַאיליטסַאק ,סַאק

 ,ןעגנאלק יד טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןעגעז רעיושוצ עשינאּפש עלופטנעמ
 ."יעלָא, ןשימרוטש א טימ ט?בויעג טָאה םוקילבוּפ עטרעטסייגאב סָאד
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 ,פקאפ רעֶד .ןצניװָארּפ עשינאּפש עלא ןופ ץנעט ןעמוק ןגעלפ רעטייוו

 :לָאס עכעלגעט ערעיײז ןיא טבעװשעגמורא ןבָאה ""סרעצנעט,, יד סָאװ

 רעד ןופ םרעוו ןשירעלטסניק םעד טרענימראפ טשינ טַאה ,ןזיוה:ןטַאד

 :עד עשיטעָאּפ ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה םאחגָארּפ ןיא .גנוריפסיוא

 :אבָארקא ןייק יװ ,עיצולָאװער ןוא גירק ןופ סעמעט ףיוא סעיצאמאקק
 .קיטש:טסנוק עשיט

 רעשידי א ןטַארטעגפיוא ןיא ןטרעצנַאק עכלעזא ןופ םענייא ףיוא
 :רעד סיֹורג טימ טָאה רע .ןראגנוא ןופ ןאמלופ רָאטקיװ ,רענַאיצילימ

 ,טסיגיװשַאב א .סערעּפָא עטנַאקַאב ןופ סעירא עקינייא ןעגנוזעג גקָאפ

 :עגסיוא םיא ֹוצ םַאה ,ןעײר עטשרע יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 טשינ ךיז טָאה ןזח רעד !עלירדנ;לכ א ,ןזח "!ונכלמ וניבאו ןא ,ןזח , :ןעירש

 :גיװענרעסיוא ןא .ךעלקיטש רָאּפ א טגנאקרעד ןוא ןטעב גנאל טזָאלעג

 ןבָאה רעינאּפש יד .לאז םעד טּפאכעגמורא םסָאה גנורעטסייגאב עכעל

 עשימרוטש  עכלעזא ןכָארבעגסױא ןענעז סע .?יעלָא , ,"יעלָא, ןגירשעג
 .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןענאטשראפ טשינ טָאה רענייק זא ,ןטנעמסידָאלּפַא

 םימ רעינאּפש יד ייב החמש יד זיא סָאװ ,טרעדנוװעג ךיז ןבָאה ןדיי יד

 טייז רעײז ןופ ךיז ןבָאה רעינאּפש יד ןֹוא ךעלקיטש עשינזח עשידיי יד

 ןענגיז םוג יוזא ןענַאק לָאז ןראגנוא ןֹופ ןזח רעשידיי ַא זא ,טרעדנווועג
 ...םַאקנעמַאלפ עשיזולַאדנַא ערעײז

 שרוש ןבלעז םעד ןבַאה ןעגנאזעג יד .עטושּפ א ןיא גנורעלקפיוא יד

 ,ןפייצ יד ןופ ,סעידָאלעמ עשיבַארַא יד ןופ סעיצידארט ערעײז ןעיצ ןוא

 ,ןײיי עשידחפס יד .רעבַארַא יד ךרוד ןעמוגרַאפ ןעוועג ןיא עינַאּפש ןעוו

 ערעדנא ןיא ןרָאװעג ןבירטראפ עיציזיוקניא רעה ךרוד ןענעז עכלעוו

 םינוגנ יד ןטכָאלפעגנײרַא תוליפת עזעיגילער עדעײז ןיא ןבָאה ,רעדנעל
 | ."םייה רעטלא רעײז ןופ.

 ןיא סָאװ ,גנורעייפ יד ןעװעג זיא גנומעגרעטנוא עקידנריר רָאג ַא

 א ןופ ןעמָאנ םעד רעפהאוונליוק א ןבעֶג ֹוצ ידכ ,ןרָאװעג טנדחָאעגנײא

 :גאפניא ןא ןעוועג טסוװואב יװ זיא עינאּפמָאק:ןיװטַאב יד .דלעה ןשידיי

 יד ײב ןדיײ ןעװעג ןענעז ןַאילַאטַאכ ןבלעז םעד ןיא .םייהנייאשעירעט

 ןלַאפעג ןיא ;ןייטשניבור קעשזוי ,ײז ןופ רענייא .סרעפרַאװנקיױק ערעווש

 :ץוש א ןרָאװעג ןפורעגנַא זיא ןעמָאנ ןייז ףיוא .ןטסָאּפ:ספמאק ןייז ףיוא

 ןיא גנומענרעשנוא רעד ןגעװ ןענעײל רימ סָאװ טָא ."?םיסקַאמ , רער

 :4 .מונ "ןיװטַאב ,
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 וצ זיא ןנחָאמירפ ןסיוועג ַא .טושּפ ץנַאג ךיז סע טָאה ןבױהעגנָא;

 ןוא ןײטשנינָאה .ח טסַאג:וצ ןעמוקעג עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןיא זדנוא

 ?ָאסרעּפ רעד טָאה ויטַאיציניא ןייַז טיוק .ןַאלּפ ןייז טקעלּפשנַא ןדנוא

 :אב ,רעינאּפש .1 ןוא ןדיי 0 ןופ טייטשאב סָאװ ,רעפראוונליוק ןופ לאנג

 קעשזוי דלעה ןשידיי ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןישַאמ רעייז ןפורוצנָא ןסָאלש

 ...ןייטשניבור

 :גֹוא .גנורעייפ רעד ןופ םיטרּפ יד טדערעגמורא ןעמאזוצ ןנָאה רימ

 ;עג םעד טרינַארטַאּפ יװ טָאה ,רעטסעװש עטסטלע יד ,עינאּפמָאק רעזד
 ריפעגכרוד ןיא סָאװ ,רעועגנישאמ ןשידיי ןטשרע ןֹופ בוט:םוי:סמרוב

 :ַאפמַאק רעײז וװ ,רעטסיולק ַא ןופ ןטרָאנ ןיא .סנגרָאמוצ ןיוש ןרָאװעג

 טיט א טגדרַאעגניא ההכח ןבָאה ,ןענאטשעגנייא ןַאד דָארג זיא עינ

 שנייש ,ןעמולב ןיא ןוא ןוז ןיא ןעקנוטעגנייא .רענייטש ןשיניװטַאב ןטיופ

 .?םיסקַאמ, רערעװש רעשיטעיװָאס רעד רעשנעצ ןופ סיורא שישעטסעיאמ

 רעד טנכײצעגנָא שידיײי ףיוא ןוא שינאּפש ףיוא זיא ?װָאש:ץוש ןייז ףיוא

 ןײטשניבור .י :ןעמָאנ

 .,רעלפרַאװנלױק ?יפ רעסיוא ןעמ טקרעמַאב עקידנזעװטָא יד ןשיװצ

 טגאדנעמָאק ןשינאּפש םעד ,סעצניװטַאב יד ןופ עיצאגעלעד עכײרלַאצ א

 :ָאקקעדאגירב ןֹופ רעײטשרַאפ 2 ,ַאשימ רַאסימַאק םעד ,ןַאילאטאב ןופ

 עדאגירב רעד ןיא ןזעװ;רַאשינַאס ןופ רעטייל ןשידיי םעד ,טָאירַאסימ

 .ערעדנא ןוא

 :אב ,רעינאּפש א ,עינאּפמַאק:רעװעגנישַאמ רעד ןופ רַאסימַאק רעד

 ןלעװ םירבח עשידיי יד ןופ ?ליּפשיײב ןמיול זא ,גנוטיילנייא ןייז ןיא טנַאט

 ןופ טנַאטוידַא ,קעזוװ .א .ןןעמענ עלעיצעּפס ןעמוקאב ןענישאמ עֶלַא

 2:עמַָאק ןופ ןעמַָאנ ןיא עינַאּפמַאק יד טסירגאב ,עינאּפמַאק:ןיװטָאב רעד

 2ור יד זא ,טרעכיזראפ גרעבנייוו ,עּפורג רעד ןופ טַאנעלעד ,קנימ טנַאד

 :"ןיװמָאב , רעד ןופ ןעמַאנ ןיא .ןענעכייצסיוא דיז טעוו ןישַאמ:ןייטשניכ

 .רעטכעל .י טסירגַאב עיצקַאדער

 נאזעג:ביול א ןיא טנאדנעמָאק:ןָאילַאטַאב ןשינאּפש ןופ עדער יד |

 א ןגעװ טנאמרעד רע .רעפמעק עשידי יד ןופ טייקשידלעה רעד ראפ

 ;ןיװטַאב רעד ןֹופ טנאדנעמַאק םעד ,ןענַאעל ןנעו ,ןייטשניבור ןטיײװצ

 ...עּפסַאק יב קַאטַארטנַאק ןטמירַאכ ןפימ טריפשגנַא טָאה סָאװ ,עינַאּפמַאק



 ןטסָאפ ןעמוק סע .ןײװ ןטוג טימ בוטיםֹוו םעד טסירגאב ןעמ
 . :נומיטש רענעביוהעג ַא יב .עּפורג רעד דובכל ןפורסיוא עקידיירפ ןוא
 ןײטשגינַאה --- בוט:םוי ןופ רָאטַאיציניא רעד טרָאװ סָאד ןַאד טמוקאב
 םקונ קידריװ ךיז טעװ עּפורג יד זא ,טרעכיזראפ רע .(ןקאפעג רעטעּפש)
 ןופ רַאסימָאק רעד טלאה עדער:םולש יד .טיֹוט סנייטשניבור .י ראפ ןייז
 ' ."ןָאילַאטַאב

 עינַאּפמַאק- ןיװטָאב רעד וצ טפַאשקנעב

 פופ ,ףמַאק ןתעב שידלעה -- עינַאּפמָאק:ןיװטָאב יד ןעוועג זיא ַאזַא
 .םור ריא ןסקַאװעג זיא רעבירעד .ורּפָא ןתעב ןבעל ןוא וויטַאיציניא םימ

 עשידיי יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה סָאװ ,סענגַאמ ןימ א ןרָאװעג זיא יז
 ,ומעבעג ןבָאה ןטייהנײא ערעדנא ןופ רעפמעק עשידיי ךס א  .עקיליוװיירפ
 .געג םע ןיא לײט א .עינאּפמַאק;ןיװטָאב רעד ןיא ןריפרעביא יז לָאז ןעמ
 טעדנוווראפ ןרָאװעג זיא טסיניװטָאב א ןעװ .טשינ -- ערעדנא ,ןעגנוק
 ;ענ ןוא עינאּפמָאק ןייז ךָאנ טקנעבעג רע סָאה ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ןוא
 .ןעמוקוצקירוצ ןטסלענשמוצ יוװ ריא וצ טבערטש

 :ָאיצילימ רעטעדנוווראפ א טביירש -- ןטַאי ןגיל ןלָאשיּפש יד ןיא

 ןוא עינאּפמַאק רעד ןיא ןעמוקקירוצ רעייז ןגעו ןעמיורט ןוא -- רענ

 סָאװ ,עיײנ יד טימ יװ ,ץנאגנ ןביקבעג ןענעז סָאװ ,יד טימ ןעזרעדיוװ םעד
 קיבײא ףיוא ןענעז סָאװ ,םירבח ערעזדנוא ןטערטראפ ןעמוקעג ןענעז
 .דקעפ ןיא ןבילבראפ

 למעב א ייב סעצניװמַאב יד ףיונוצ דיז ןעמענ ןטנװָא ענדונ יד ןיא

 ."םייה,, רעד ןנעװ טדער ןעמ ןוא ןיײגמורא טשינ ןָאק סָאװ ,טַאי א ןופ

 ,רעדנוזאב םענייא ןדעי ןנעװ טסעומש ןעמ ,ןקורדניא ךיז טלייצרעד ןעמ

 ."ןגירקוצסיורא ךיז ?"לאנעלמוא, יו ,רענעלּפ טכַאמ ןעמ

 ןייז וצ ןעמוקוצקירוצ רעפמעק םעד טגנילעג קידנעטש טשינ רעבָא

 ,םפַאשקנעב ַא ןַא םיא טמענ טלמעד ,עינאּפמָאק:ןיװטָאב רעטבילַאב

 המלש טימ ןעשעג זיא ?אפו אזא .ןקירדרעד טשינ ךיז ןיא ןָאק רע רעכלעוו

 ;גירנעג ןיא ּפָאקַא ןייז ןיא .סעצניװטָאב עמשרע יד ןופ םענייא ,םיובלע

 ;ענג טמיטשאב טרָאד ןיא רע ןוא עינאּפמָאק:ןיװטָאב יד ןרָאװעג טעד

 :טביירש רע סָאװ טָא .עינאּפמָאק רעד ןופ ריציפָא רעטשרע סלא ןרָאװ



 ...טפאשקנעב ןיימ,

 יד ביירש ךיא ןליפעג אראפ סָאװ טימ ,ןבעגוצרעביא רעווש זיא סע

 ?ראפ ךימ ןלעװ סעצניװטַאב יד זא .,רעבָא ביולג ךיא .רעטרעװ עקיזָאד

 ןופ טפאשקנעב יד ןזיא סע קידלאוועג יװ ,ןפיירגאב ןלעװ יז זא ,ןיימש

 זיא רע רעכלעוו ןופ ,עינאּפמָאק רעלופמור ןייז וצ טסיניװטָאב ןטלא ןַא

 .ןליװ ןייז ןגעק ןרָאװעג ןסירענּפָא

 רעכלעװ ןיא ,ענעצס יד ןורכז ןפיוא רימ טמוק יינספיוא קידנעטש

 טימ ןעוועג זיא סָאד .יילרוג ןיימ ןרָאװעג ןדיששנא,, ןגָאז וצ יוזא זיא סע

 טליײהעגסיוא טָאה ןעמ וװ ,לָאטיּפש ןופ קידנעמוקנָא .קירוצ ןכָאװ יײװצ א

 יא ןדלָאמעג ךיז ךיא בָאה ,טנָארפ רערודַאמַארטסע ןופ דנוװ ןיימ

 ,טנאדגעמָאק ןופ עגארפ רעד ףיוא ."סקָאפַאלַאּפ, ןָאילאטאב רעזדנוא

 ,ןפכיר ךיז ןָאק ןעמ יװ ,ךיא בָאה ,ןײג ליוװ ךיא עינאּפמַאק רעכלעװ וצ

 .עינאּפמָאק:ןיװטָאב רעד ןיא קירוצ ליװ ךיא זא ,טרעפטנעשג

 יװ ,קכימש רעטכײל ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ןּפיפ סטנַאדנעמַאק ןפיוא

 ?םָאק רעד טָא ןופ טפארק:סגנויצוצ יד ןענעק רימ ,ָאי, --- טגָאז רענייא

 רע ןוא קילב ןטסנרע ןייז ןעמוקאב קירֹוצ רעבָא רע טָאה דלאב .י"עינאּפ

 :ןפורעגּפָא ךיז טָאה

 ?טָאק:רעװעננישַאמ רעד וצ ךיד ךיורב ךיא ,דניק ןיימ = ,ןייג ---

 ...עינאּפ

 ?יצסיד סלא .ןײרַא םינּפ ןיא ןעמוקעג קיטסַאה רימ זיא טוב סָאד

 ;1ּפאלקוצ ןוא ןעוועג רבוג ?ענש רעבָא ךימ ךיא בָאה ריציפַא רעשרינילּפ

 'טרעפטנעעג ךיא בָאה ,ןסַאצּפָא יד טימ ןפוא ןשירעטילימ ןפיוא קיד

 .?ןלעפאב ענייז וצ

 ןפעג טסײרט א .עינאּפמַאק:ןיװּפַאב רעד וצ ךיא קנעב טציא ןוא

 ןענָאק ךיא לעװ רעפהאוונליוק עיצקעס רעד טימ סָאװ ,ןירעד רעבָא ךיא

 ןסעצניװשַאב יד ןופ סעקַאטַא עקיטפנוקוצ יד ןטלאהרעטנוא ןוא ןצישאב

 :םעלב עכעלרעה ליפ יוזא ןבירשראפ םישדח עטצעל יד ןיא ןבָאה עכלעוו

 .ןפמאק:סטייהיירפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ךעכ

 ,ןטַאט ערעײא טימ ץלָאטש ןייז טנעמ ריא ,סעצניװטָאב ערעייט ,ָאי

 :ָאמ 9 עטצעק יד ןיא .עינאּפש ץנאגנ רעביא טנַאקַאב טציא ןענעז עכלעוו

 טעטש ענעדישראפ ןיא לָאטיּפש ןיא טכארכראפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןטַאנ

 ןוא רעקילדנעצ טימ ןפָארטענפיױנוצ ךימ ךיא בָאה ,דנאלרעטניה ןופ

 ,ןענָאילאטאב ענעדישראפ ֹוצ ןרעהעג עכלעװ ,םירכח עשידיי רעטרעדנוה

 ןעמוקעג ןענעז עקיליווײרפ עשידיי עקיזָאד יד .סעיזיוויד ןוא סעדאגירכ



 דעהעג ךיא זא.,קידנרעהרעד .טלעװ רעד ןיא רעדנעק עכעלגעמ עלא ןופ

 ןטַאשראפ דישרעטנוא ןָא עלא ךימ יײז ןבָאה ,עינאּפמָאק:ןיװטָאב רעד וצ

 :עג שממ יז ןבָאה עלא .עינאּפמָאק רעזדנוא ןופ ןבעל ןגעװ ןגארפ טימ

 .סניימ טרָאװ סעדעי ןעגנולש

 טַאי רעשידיי א רימ טגָאז --- ןָאילאטאב:ןלָאקניק רעזדנוא ןיאו ----

 .עה ןוא עטסעב ידו ןופ ענייא סֵלַא עינַאּפמָאק רעיא טמש - - קרָאינוינ ןופ
 תוישעמ זדנוא ייב ךיז טלייצרעד ןעמ ..ןסייהגיא עשירעטילימ עטסשיָאר

 .ןָאנַארַא ןוא ערודאמארטסע ןיא סעקאטא ערעייא ןגעוו

 3 ןופ טַאי רעשידי א טרעלקרעד טָאה -- םזיָארעה רעיא -- ||

 ּפ ,זדנוא ראפ זיא -- ןָאילאטאמ ןשילגנע ןא ןיא טניד סָאװ ,עניטסעל

 | .ץלָאטש ןוא ערע עטסערג יד ,רעניטסעק

 -- ןעננוכיירגרעד עשירעטילימ ערעייא ןוא ןטַאטנדלעה ערעיא ---

 ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טַאדלָאס רעשיליוּפ א ןפורענּפָא רימ וצ ךיז טָאה

 ;יבר עשיטימעסיטנא יד ףיוא רעפטנע רעטסעב רעד ןענעז --- קיטישזּפ

 .סעקעדנע ערעזדנוא ןופ תול

 ;שטייד א ןיא טָאה --- ךיז טנָאלש ריא יװ םעד טיופ קידנקייטרוא ---

 רעשידי רעטרילימיסא:בלאה א טקירדעגסיוא 'ויאנ ךיז שידיי ןשירעמ

 עלא ןענעז ןטסיניװטַאב זא ,טניימעג ךיא בָאה -- ןראגנוא ןופ רֹוחַכ

 .ןעגנוי עטלקיווטנא שיזיפ ןוא עקראטש ,עכיוה קידלאוועג

 רעד ןגעװ ןעגנוניימ עכעלנע ליפ ךָאנ ןריטיצ טנַאקעג טַאװ ךיא |

 וצ גנורעדנוואב ןֹוא עביק טימ לופ עלא ןענעז יז .עינאּפמָאק:ןיװטָאב
 .םייהנייא רעשידיי רעד

 ;לָאטיּפש םוצ ןדנובעגוצ קידנעײז ,ךעלנעזרעּפ ךיא בָאה רעדײל

 עשיַארעה עטצעל יד ןכאמוצטימ םייקכעלגעמ ןייק לַאהעג טשינ ,לטעב
 ;ירעד עניימ .עינָאלַאטַאק ןוא ןָאגַארַא ןיא עינאּפמָאק רעזחנוא ןֹופ ןפמאק
 סע וװ ,ַאדַאמעק ַארעיס ןופ טכאלש רעד ייב טקאהעגּפָא עו ןעגנורעג
 .ןַאמטוג לַארַאק ,טנאהנעמָאק רעטשרע רעזדנוא ןקאפעג זיא

 ןופ גנופאש רעד טניז טעברַאעגנעמאזוצ ךיא בָאה ןענאמטוג טימ -

 .:עטנעק עשירעטילימי ענייז ןעוװעג ןענעז םיורג .עינאּפמַאק:ןיװטָאב רעד

 ,שפנ תריסמ ןוא טײקנקַארשרעדמוא ,עיגרענע ןייז טצענעהגַאבמוא ,ןשינ
 טייקגנערטש ןוא רבח םסָּלַא טייקסטוג עקיטייצכיײלג ןייז רַאבצַאשרעדמוא
 יוזא טשינ לָאמנײיק טנאהגעמָאק םוש ןײק בָאה ךיא .שנאדנעמָאק סלא
 ;ענוצ טשינ ךימ טָאה עינאּפמָאק םוש ןייק ןוא ןענַאמשוג יװ ,טאהעג ביל
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 ןגעמ סעצניװטַאב יד .עינאּפמַאק:ןיװטַאב יד יװ ,טפארק אזא םימ ןניוצ

 עכלעזא טָאה סָאװ ,עינאּפמָאק אזא ןיא ןייז וצ ךעלקילג ןליפ תמאב ךיז

 .?רעדיפ

 ןדנובעגוצ ןעװעג יֹוזַא ןענעז רענלעז עשידיי יד ןזיולב טשינ רעבָא

 סָאװ ,םירכח עשינַאּפש ןוא עשיליוּפ יד ךיוא רָאנ ,עינַאּפמַאק:ןיװטַאב דעד
 .טפמעקעג ריא ןיא ןבָאה

 רעכלעוו ,ענארגנַאמ עסָאכ ,סעצניװטַאב עשינאּפש יד ןופ רענייא

 ?רַא:רוטקֹוק רעד טימ ןעמונראפ "טסקָאפַאלַאּפ , ןָאילאטאב ןיא ךיז טָאה

 :טביירש רענלעז עשינאּפש יד ןשיװצ טעב

 סָאװ ,ךיז שרעדנוװ יז ןופ לייט א ,ןטורקער ןעמוקעגנָא ןענעז סע,

 ײז ןליפ ןיימענלא ןיא .םירבח עלַאנַאיצאנרעטניא ןשיװצ ךיז ןעניפעג ײז

 | | .םֹוג רעײז רעבָא דיז

 ;םעק יד ןֹופ טעטילַאנַאיצַאנ רעד ןנעװ טגערפעגכָאנ ךיז ןבַאה ײז
 :אר סָאװ ,עינאּפמָאק א ןבָאה רימ זא ,טרימרָאפניא יז ןבָאה רימ .רעפ

 ונושאררעביא ןופ קורדסיוא ןא טימ .ןדיי ןופ טייחרהעמ ריא ןיא םייטש

 ..?ןדי :ןפורעגסיוא ײז ןבַאה

 ,ײז ןבָאה ןַאד ןֹוא -- טקיטעטשאב יז רימ ןבָאה -- ןדיי ,ָאי --

 ידי זַא ,טכביולגעג ןכַאה יז זַא ,טלמַאטשעג ,ריזו ןרעפטנערַאפ םוצ יו

 ןוא עכעלדנעטשראפמוא ןענעז סָאד ןא ןוא טשינ טעמכ ןריטסיזקע

 .ןשטנעמ ענדַאמ

 ןוא ןענעז סע רעװ ,טרעלקענפיוא רימ ןבָאה טייז רעזדנוא ןופ

 ?טאק=ןיװמַאב רעד ןופ רעפמעק עשידיי יד רָאפ דיז טימ ןלעטש סע סָאװ

 ;עּפס ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ףמַאק ןגעװ םלייצרעד יז ןבָאה רימ .עינאּפ

 :בוקנראפמוא רעיײז ןגעװ ,ייז טגלַאפראפ ןעמ ווו ,רעדנעל יד ןיא ?עיצ

 יז טָאה עמיטש עטריזירָאטױא רעײז א ןא ןוא טייקשידלעה רעכעל

 :אב א טימ ןגַאלשעג ךיז טָאה עינאּפמַאק יד טָא, :טקירדעגסיוא לָאמא

 ."רוווארב רערעדנוז

 ;לעה יד ןיֹוש ןענעק ןטורקער יד ,געט עכעלטע ךרודא ןענעז סע

 לָאז ןעמ ,ןטעבעג ןבָאה יז ןופ ליפ .עינַאּפמָאק רעט:2 רעד ןופ ןפייקשיד

 רעד יב ןפמעק וצ יז ראפ דוככ א זיא סע לײװ ,ריא ןיא ןעיצניירא ייֵז

 טצומשַאב םֶזישַאפ רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןעמעװ ,םירכח ןופ טיי
 ."תוליכר עשקַאפ שיט
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 "ןיװמָאב , גנומייצ-טנָארפ יד

 ,עינאּפמָאק-ןיװטָאב יד ןענאטשטנא ןיא סע רעדיײא ,רעירפ ךס א
 ,טרָאװ ןבירשעג שידיי א ןיא טייקידנעװטיונ עקראטש א טליפעג דיז טָאה
 ןמיהגיא ענעדישראפ ןֹופ רעפמעק עשידיי יד ןדניבראפ לָאז סעכלעוו
 .רעדנעפמייה ערעייז ןיא ןבעל ןשידיי ןגעװ ןרימרָאפניא ייז ןוא

 ערעװש רָאנ א סלא ןזיועגסיורא ךיז טָאה עבאגפיוא עקיזָאד יד
 עשידי ןײק אצמנב ןעװעג טשינ ןיא עינאּפש ןיא סָאװ ,םעד בילוצ
 .ןישַאמ:ביירש עשידיי ןייק טשינ ךיוא ןוא טפירש

 .וליפא ןענעז ,ןינע ןטימ טריסערעטניא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןששנעמ יד
 ייזומ ןשינאּפש א ןיא ;טפירש רעשידיי ?סיב א ןופ ןרוּפש ףיוא ןלאפעג
 יד .ץאז:קורד סנטסַאק רָאּפ א ןענופעגּפָא ךיז ןבָאה ענָאלעצראב ןיא
 ;רעביא ןֹא ןעװעג ןיא סָאד -- קיטייצירפ וצ ןעוועג רעבָא זיא החמש
 יװ זא ,ךעלדנעטשראפטסכבלעז זיא'ס ןוא רעטלַאלטימ ןופ שינעביילב
 ;נוכעלקריווראפ יד רעפמעק עשידיי יד ראפ ןעװעג טשינ ןיא סע רעיט
 ןטירגוצוצ םביולרעד טשינ ךָאד ךיז יז ןבָאה ,גנוטייצ רעשידיי א ןופ
 ..תויתוא:י"שר ...טימ גנוטייצ ַא סעּפָאקַא יד ןיא ןקיש ןצ ןוא

 ;עג םָאד ןריזילאירעטאמ ןופ ןפוא רעכאפנייא ןוא רעטשרע רעד
 ;טנאוו א ןופ םרָאפ ענעמונעגנָא ןיימעגלא יד ןעוועג זיא טרָאװ ענעבירש
 יצ ,סעיניל עטשרע יד ףיוא ,דנַאלרעטניה ןיא ,סעּפָאקָא יד ןיא .גנוטײל
 -עדָא רערעסערג א ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רענלעז עשידיי וװ ,לָאטיּפש ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטַאיציניא ןענופעג לָאמעלא ךיז ןבָאה ,לַאצ רערענעלק
 ןּפעלקוצסױא ץַאלּפ ןענופעג ןעגנוטייצ:טנאוו ערעדנא ןופ טייז רעד יב
 רענלעז רעשידי רעד ןוא ,שידיי ףיוא ןעלקיטרַא עכעלטע קַאמשעג טימ
 :טנאוו יד ןבָאה ?ָאמטּפָא .ןושל ןשימייה ןייז ןיא ןענעייל טנַאקעג טָאה
 ;םייר רעד כילוצ רעטעמ עכעלטע ןופ חטש ןקיזיר א ןעמונראפ ןעגנוטייצ
 .סעיפאהגָאטַאפ ןוא ןעגנונעכייצ ,ןעקקיטרא ןופ טייק

 ;קעה רעדָא עשקורדעג ןענישרעד ןיוש ןענעז סע ןעװ ,טלמעד וליפא
 טשינ גנוטײצ:טנאו יד ךָאנ טָאה ,שידײ ןיא ןעגנוטייצ עטריפארגָאפ
 .רעפמעק ןשידיי םעד טנידעג טָאה ןוא ןיורק ריא ןריולראפ

 ;דּפיב עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג "ןיװטָאב , ןופ רעמונ ןטצעל םעניא
 טשינ גנומטייצ:שנאוו א טיירגעגוצ טרעװ סע יוזא יװ ,גנוביירשאב עכעל
 :סעּפָאקַא יד ןופ טײװ
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 םיוק ךיז ןטלַאה ךדַאד רעד ןוא טנעװ יד ,זיוה שירעוּפ טלַא ןַא,

 סניװטַאב ןופ עיצקאהער , :טפירשפיוא ןא ריפ רעמליופעגכרוד רעד ףיוא

 | ."גנוטייצ:טנאוו

 לקניו א ןיא .ןטעברא ןוא הרבח ןציז רענייטש ןֹוא ךעלטסעק ףיוא

 ןופ .רעש רעד טיס קיצנוק ןטסישזַאטנָאמָאטָאפ ערעזדנוא ןרירעּפָא

 ןופ דליב שירעלָאמ קיבראפליפ א סיוא טסקאו טנעה ערעײז רעטנוא

 :קאדער ןופ טייקליטש א טשרעה ?קניו רעדנא ןא ןיא .ףמאק רעזדנוא

 ןציּפַאב סָאװ ,"רעטעברַא עקיטסײג, יד ןציז ָאד .ןטעניבַאק עשידָאמ

 חֹומ רעד זיא ָאד .ןלַאירעטאמ ענעמוקאב יד קידתונמחרכמוא ןדיינש רעדָא

 ןַא ַאד םגנעה טנַאװ רעד ףיוא .קידבַאפ רעצנַאנ רעד ןֹופ וורענ רעדו ןֹוא

 ןוא ."ּפָא ךיז גָארט ןוא ןינע ןייד קידיילרעד ,טשינ רעטש , ;טפירשפייא

 א .רעביירשרעביא ןוא רעצעזרעביא ,טַאיראטעלַארּפ רעד--?קניװ טירד א

 .דירַאי ַא ,רעדליּפעג

 טפיטשיילב ןטיור א טימ .אפוג רָאטקַאדער:ףעש רעד ;ןרעטנעצ ןיא

 ;ראּפעד ענעדישראפ יד גיוא ןופ קידנזָאלּפַארא טשינ ,רענעלּפ רע טנכייצ

 ,םעיצארטסוליא ,טרָאד ץנעי ,ָאד רעד :ןוויטקעריד ןפיול'ס .ןטנעמאט

 2געטש יװ ?עניגירַא .רעמונ רעײנ א סיוא ךיז טלייש סע .ּפעק ,ךעלמער

 ןטרָאד ןופ .עינאּפמָאק רעד וצ ןפיול ןוא םיא ןּפאכ םירבח ייווצ .קיד

 ךיִז ןדישעצ רעטעכבראפימ עיצקַאדער יד .ןעיירשעגסיוא:דיירפ ןכיירגרעד

 ."ןקילב עקידנריפמוירט טימ

 לָאר עקיטכיוו ריא טליּפשעג ,ןעעז רימ יװ ,טָאה גנוטיײצ:טנַאװ יד ּוידי

 ןיא ןענופעג דיז ןכָאה רעפמעק עקידנדער:שידי ןענַאװ זיב ,טייצ עצנַאג יד
 :ראפ ךיז ןכָאה ןיפעלויב ןטריּפָאקילַאּפ רעדָא ןטקורדעג א ןגנעוו .עינאּפש

 טשרע ןיא רעמונ רעטשרע רעד רעבַא ,רעפמעק ענעדישראפ ןעמונ

 .1987 טסוגיוא ןט27 םעד ןענישרעד

 ייצ רעשידיי רעד ןופ ןרָאטאזילַאער ןוא ןרָאטאיציניא יד ןופ רענייא

 ,דײ רעשיװטיל א ,רעיורב רַאסימָאק רעשיטילַאּפ רעד ןעװעג זיא גנֹוט

 .זרַאּפ ןיא רעקימעכ:רעינישזניא סלא טעבראעג טאהעג טָאה רעכלעװ

 ?ָאוצאנרעטניא יד ןופ "עזאב , רעד ןיא טעכרַאעג רע טָאה עינאּפש ןיא

 םיא .ןטייקכעלגעמ ערעדנוזאב ןבענעג םיא טָאה סָאד ,סעדאגירב עלאנ

 ט"ײצ רענעי ןיא ךיז טָאה רעכלעװ ,זירַאּפ ןופ ?סָאי ןפלָאהעגוצ טָאה

 טכאמעגנרוד טאהעג םָאה רע יװ ,םעדכָאנ ייעזאב ,, רעד ןיא ןענופעג ךיוא

 ,?יב ןעוועג זיא רבח רעטירד רעד .ַאװַאדרַאק--ַאנַאלַאמ ןופ טנָארפ םעד



 ףיוא ךיירקנארֿפ ןיא עיצאּפוקַא ןופ טייצ רעד ןיא טָאה סָאװ ,רעבלעז רעד

 :רעדיו רעד ראפ רעװעג ןפאש סָאד טריזינאגרַא םענראפ ןטיירב .א

 ןיא ןיוש .ןששייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןוא גנונעוואבײדנאטש
 םעד ןריזינאגרָא םַײב ןטסָאּפ ןקיטכיװ א ןעמונראפ רע טָאה עינאּפש
 .עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ גנוזײּפשאב יד ןוא רעטילימ ןופ טרָאּפסנאהט
 רעשידיי א ,טרעכֿלַא טנאדנעמַָאק רעד ןוועג זיא רעטרעפ רעד .סעדאגירב
 טנַאקַאב עינאּפש ןיא ךיז טָאה סָאװ ,?ליוולעב .רעזירַאּפ םענופ רעטעברַא
 טריזינאגרָא טָאה רע ?ײװ ,רעפמעק עלַאנָאיצאנרעטניא עלא יוב טכאמעג
 : : .זיוה:ןרענַאיצילימ עלארטנעצ סָאד

 :טעק?םטייהיירפ רעד, ןעװעג זיא ןישעלויב ןקיזָאד ןופ ןעמָאנ רעד
 סע .זיוצנַארפ ַא ךרוד ןרָאװעג טנכייצעג זיא טַאלב:רעש סָאד ."רעפ
 ןוא ןעמאלפ ןשיװצ ףירגנָא ןא ןיא עּפורג:רענלעז עשידיי א רָאפ טקעטשי
 -אפ,, גנוזָאל יד ןבירשענסיוא ןיא שינאּפש ןוא שידיײ ףיוא ,ןסיירפיוא
 ."םייהיירפ רעיא ןוא רעזדנוא

 ןא טאהעג טָאה "רעפמעק:סטייהיירפ, םענופ רעמונ -עטשרע רעד
 ןטימ ךערּפשעג א ,עיצקַאדער דעד ןופ ,ףורפיוא ןַא ,לקיטרַא:ריפניירא
 ;שטיוועקצימ רעד ןופ שטיװעקנַאלשַאמ װאלסעלָאב רַאסימָאק ןשיטילָאּפ
 ,םעדשמ ַאניג ןופ ?קיטרַא ןַא ,ןדיי ךס ַא טפמעקעג ןבָאה סע וװ ,עינַאּפמָאק
 "עסערּפ רעײנ, רעד ןופ עינַאּפש ןיא טנעדנַאּפסערַאק םענופ עדער יד
 ?ָארכ עשידיי ,תועידי:טנָארפ ,זירַאּפ ןיא סערגנַאקײרוטלוק ןשידיי ןפיוא
 יי : .ערעדנא ןֹוא קינ

 יטעלווב .ןֹופ ךעכעגסיורַא יד טלעטשעג-דיז ןבָאה ליצ ַא רַאפ סָאװ
 :רעמונ ןטשרע ןופ ?קיטרא:טַײל םעניא ךיז טביירש סע סָאװ טָא

 סע רעכלעװ ןופ דנאטשאב ןיא ,עדאנירב עלַאנָאיצאנרעטניא ידע...
 ;רעטנוא ןָא ,ןטסישאפיטנא ,סעקינשאּפערָאה עשידיי ןיירא ךיוא ןעײג
 םישעמ:ספמאק עריא םימ טָאה ,ןעגנויושנָא עשיטילָאּפ ערעײז ןופ דיש
 ןשיראבראב םעד ןפמעקאב ךײרגלָאפרעד ףראד ןעמ יוזא יװ ,ןזיוואב
 רעלַאנָאיצַאנ-ןוא טייהיירפ רעד רַאפ ןפמעק ףרַאד ןעמ ױזַא יװ ,םזישאפ
 : : .קלַאפ ןשינַאּפש ןופ טײקיגנעהּפָאמוא

 סיורא םייוװ טייג ףמאק רעקיזָאד רעד זא ,רָאלק ןדעי ראפ זיא סע |
 ןופ ףמאק ןטימ ןדנובראפ גנע ןיא ןוא עינאּפש ןופ ןצענערג יד רעביא
 ;ירפ ראפ ,המחלמ ןוא םזישאפ ןגעק רעדנעל עַּלַא ןופ ןסַאמ:סקלָאפ יד
 / | . .םולש ןֹוא טייה
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 עקילוװירפ עטעדנוװרַאפ עפורג א

 :סקנול ןופ .(1987 ץיצרומ)

 לטָאמ ,יקסלע .ט ואק סקַאמ

 ,וורפ ןײז ןוא רעצראווש:גרעבנעטלאפ

 ןומַאונעב ,ַאונַאה

 .סאטאװ טא א. ט188050
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 ןעעזעגנָא ןַא עקיליויירפ עשידי יד ןעמעגרַאפ ןטכַאלש יד טא ןיא

 זופ רעדלעפ:טכאלש יד ןלייצרעד ךס א ןיוש ןענָאק סע ןכלעוו ןגעװ ,טרָא

 .דנא ןֹוא אקסעוה ,ַאמַאראכ ,אראכאלאדאווג

 רעשיטסישאפ רעד יצ ןרידיצעד טעװ עינאּפש ןיא ָאד ףמאק רעד...

 ןשרעהַאב ןלָאז םזיסאר רעשירעלטיה ןוא םזיטימעסיטנא ,םזירַאבואב

 .םולש רעד ןוא עיטאהקָאמעד יד ןגיז טעװ סע יצ רעדָא עּפָאריײא

 ײװצ יד ןופ לגנארעג םעד טָא ןעלניּפשּפָא ףראד ןיטעלויב רעזדנוא

 ןופ ןזָאלסױרא ןטימ ...עיצקַאער עשיטסישאפ רעדָא טייהיירפ ,ןטנַארפ

 רעזדנוא ןרעסעבראפ ןוא ןרעשכיילראפ ךיוא רימ ןלעװ ןיטעלויב רעזדנוא

 * ...רעדנעל עלא ןופ ןסאמ:סקלָאפ עשידיי יד םימ גנודניבראפ

 ןשידי) םעד קנַאד ןרעדנזאב א טימ ךיז טקידנע לקיטרא סָאד

 ןפײרגוצ ןפלַאהעג ןבָאה סָאװ ,םירבח עלא ןוא "זירַאּפ םענשאּפערַאה

 .גננטײצ עקיזָאד יד ןריזיקאער וצ ןעגנוגגידאב יד

 2הע רעקילדנעצ ליפ ןיא ןענישרעד זיא יירעפמעק:סטייהיירפ ,, רעד

 .גנומיצ עטריּפָאקילָאּפ םלא רָאנ  רעבָא ,ןרַאילּפמעז

 :"אפ ןוא טרָא לארטנעצ א ףא טקורדעג ,גנופײצ עתמא ןא

 2עג טשרע ןיא סעדאגירב עלא ןיא רעפמעק עשידיי יד ןשיװצ טײרּפש

 ."ןיװשָאכ ,, ןרָאװ

 ?םעצעד ןט:12 םעד ,עינאּפמָאק רעד ןופ גנודנירג רעד דַאנ ךיילג

 ןופ ןאגרָא םעד ןטיירגוצ ןעמונעג ןרָאטַאיציניא יד ךיז ןבָאה ,1927 רעב

 רעמונ רעטשרע רעד .ןיװשַאב יקתפנ ןופ .נ .א עינַאּפמַאק רעשידיי רעד

 רעמכונ רעד ,100/ רעבמעצעד 20 םעד ןענישרעד זיא ֿכַאנרושז םעד ןֹופ

 .1998 ראורכעפ ןופ געט עטשרע יד ןיא --- 9

 עסָאכ רעפמעק רעשינאּפש רעד טגָאז -- "םירבח ןֹופ ןעמיטש , ןיא

 :שגאלב

 םָאקלופ א ןיא עכלעװ ,עינאּפמַאק רעזדנוא ןופ טפאשרעריפנַא יד,

 עתמא ןֹופ רָאנ ,טײלרעטילימ עטוג ןופ רָאנ טשינ טייטשאב ,עשיחוי

 יזא ןיא סָאװ ,ןילּפיצסיד ןטלאהוצנייא ןסייװ סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער

 .ײמרַא רערענָאיצולַאװער א ןיא קישיינ
 לײװ ,ןליצרעד וצ קירעביא זיא םירבח עשידיי עקירעביא יד ןגעװ

 םעילימאפ ערעײז ןזָאלראפ סָאװ ,ןשטנעמ ראפ רעטרעװ סיוא ןלעפ סע

 ."ןפלעה זדנוא ןעמוק ןוא



 :יבירג רעד טביירש -- "טייהיירפ ןופ ןרעטנָאלָאװ יד ,,-:?קיטרא ןיא

 :עז טלעװ רעצנאג רעד ןופ רעקלעפ יד, :ןיפַאלעיב רענָאיצילימ רעש

 ןשיװצ ןקרעמַאב רימ .עינאּפש ןופ ןטנַארפ יד ףיוא טריטנעזערּפער ןענ
 ןוא ןדיי יד :עטכישעג:טלעװ רעד ןיא סעיצאנ עטסלטע יד ןופ יײװצ ַײז

 ךיז ןענעכייצ עכלעוו ,ןרענָאיצילימ עשידי יד ןענעז ךײרלָאצ .ןכירג יד

 ןעניפעג רימ .טיײקיטעט רעשירעשילימ ןוא רעווארב רעייז טימ םיוא

 ןוא שיָארעה ןפמעק עכלעוו ,ןריציפָארעטנוא ןוא ןריציפָא ליפ ייז ןשיװצ

 ;אּפש יד טימ גנודניברַאפו רעקרַאטש ןוא ןילּפיצסיד ןופ ?יּפשײב ַא ןעגעז
 ןענעז עכלעװ ,םירבח עשיכירג יד טימ ןיא עבלעז סָאד .םירבח עשינ
 ןפמעק רענאקירעמא ןוא רעינאּפש טימ .םזישאפ ןגעק ןפמעק ןעמוקעג

 ןָאילאטאב ןיא ךיוא יז ןפערט רימ .ןענָאלאטאב ענעדישרַאפ ןיא ײז
 םעד ןטכינרַאפ וצ ןליוו ןבלעז םעד ךרוד) טרעטסיינַאב ,!סקַאפַאלאפ ,

 ."רעדנעפ ערעדנַא ןיא ןוא עינַאּפש ןיא רָארעמ טז רעכלעוו ,אנוש

 ןקידנריר א טביירש ןָאילַאטַאב:שטיװעקצימ ןופ ,ץלָאהטַָאה ןושרג

 :עינאּפמַאק:ןיװטָאב רעד וצ ווירב

 ,ךַאז עסיורג א סע זיא ,רעטעברא עשידיי עלא ראפ יװ ,רימ ראפ,

 אב זדנוא טָאה ?עדאגירבײקסװַארבמָאד, רעד ןופ טפאשרעדיפנָא יד זַא
 וצ קיל סָאד טשינ ןבָאה רימ שטָאכ .עינאּפמָאק רענעגייא ןא טימ טרע

 ןשיװצ ךיז רימ ןליפ ךָאד ,יעינאּפמַאק:ןיװטָאב,, רעד ןופ ןָאפ יד ןגָארט

 ןוא ןָאפ רעזדנוא טכאמעג רעטשיור רימ ןבָאה טולב רעזדנוא טימ ,ךייא
 ."יירפ ריא ןביילב וצ ןרעכיזרַאפ רימ

 :לעז רעשינאּפש רעד טנאמהעד "?עורעט ןיא ןדיי,, ץיטַאנ רעד ןיא

 :ענג טריפעגניא ןיא עיציזיװקניא יד ןעװ זא ,לָאנַאּפסע עַארנאמ רענ

 ;לעפאב רעד ןופ טכָאװער א ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיא ,לעורעט ןיא ןרָאװ

 .עיציזיוקניא רעד טקעטשעגנגעקטנא ךיז םָאה סָאװ ,גנורעק

 טשינ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא קיצראה ןענעז ןרעמונ ייװצ עטשרע יד

 ןופ רעפמעק עקידנדער:שידיי עלא ךרוד רָאנ ,סעצניװטָאב יד ךרוד רָאנ

 ןופ ןאנחַא רעד ןעוועג רָאנ טשינ זיא "ןיװשָאב, .ןפייהנייא ענעדישראפ
 מעק עשידיי עלא ןשיװצ רעלדניבראפ רעד ךיוא רָאנ ,עינאּפמָאק רעד

 .רעפ

 רלאב ןעניישרעד טקָאזעג טָאה רעכלעוו ,"ןיװטָאב , זופ 8 רעמונ רעד

 ןיא .רעטעּפש םישדח יירד ןענישרעד טשרע שיטקאפ ןיא ,ןט:2 ןכָאנ

 ןפיוא ןטכאלש עטרעטיבראפ יד ןעמוקעגרַאפ ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ
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 :ראפ ןענעז רעטעמראפימ ןוא ןרָאשקַאדער טפ?עה א ,טנַארפ רענָאנַארַא

 רעייפ םעניא זיא ?אירעטאמ עמיירגנעגוצ עצנאג סָאד ןוא ןרָאװעג םעדנוװו

 ןלאפעג ךיוא ןיא םייצ רענעי ןיא .ןרָאװעג טםעטכינראפ ןפמאק יד ןופ

 ןופ טנַאהנעמַאק רעטשרע רעד ַארודַאמַארטסע יב דלעפ;טכַאלש ןפיוא

 .ןַאמטוג לָארַאק ,עינאּפמַָאק:ןיװטָאב רעד

 טרזחעגרעביא רעדיוװ ךיז טָאה 9 רעמונ םעד יינספיוא ןשיירגוצ םייב

 ?גווראפ ןרָאװעג רעדָא ןלאפעג ןענעז ןרַאטקַאדער ?ייפ א .עבלעז סָאד

 גנוטייצ יד .ןדנוושראפ רעדיװ ןזיא ?אירעמפאמ עטיירגעגוצ סָאד ןוא טעד

 יװ רענעש ןֹוא רעכייר ןיא יז .1998 לירּפַא ןמ:22 םעד טשרע טניישרעד

 .ןפייז 16 טלאהטנא ,רעירפ

 :עיצקַאדער יד טביירש טרָאוװריפניירא םעגיא

 רעזדנוא ,טייהניא:רעטילימ רעזדנוא ןופ טהַאװ ענעבירשעג סָאד;ע

 :ענגישַאמ ןוא סקיב רעד ןבענ ,רעייפו ןיא ןריובעג טהעוו ,גנופייצ:ןיװטַָאב

 וצ ןפאהלָאס יד ןופ גנויצאב:ץרא;ךרח יד ןרעדקיש וצ רעווש ןיא סע .רעו

 יי ..ענובירט רעײז

 :נמע ןופ ןעלקימרא עשירעטילימ ייווצ רעמונ םעניא ךיז ןעניפעג סע

 2ילַאּפ --- רעגער אשימ ןוא עינאּפמַאק רעד ןופ םנאדנעמַאק ,קנימ לא

 :לוש א ,"םולב ןופ טנַארפ:שייהנייא ,, רעטכעל ןופ לקיטרא ןא ,רַאסימָאק

 :לאה ?אהשי ןופ ןעלקיטרא ךיוא יװ ,קעזוװ םירפא ןֹופ טנָארפ ןופ גנורעד

 ןעמוק םעד ךָאנ .ק ךעסיײּפ ,ץלָאהטַאר ןושרג ,וװַאלסערב .א ,גרעבסרעל

 ןזײװ ןטסיניװשַאב יד וװ ,"ןלייצרעד םיצל , ,"ןעגנאקקּפָא ןוא ןעגנאקק,

 .ןעגנוגנידאב:טנַארפ ערעווש יד ןיא רָאמוה ראפ שוח ןפראש א סיורא

 זיא ,1988 טסוגױא בײהנָא ןיא ןענישרעד זיא רעכלעוו ,4 .מונ רעד

 ןרעמונ עטשרע יד ביוא .עקידרעירפ יד יבנפ סערגַארּפ רעקידנמיידאב א

 ןיא רע .טקורדעג -- רעד זיא ,עקנישאמ:ביירש א ףיוא טּפאלקעג ןענעז

 :יםארג רענײמענלַא רעד .ריּפַאּפ ןרעסעב ףיוא ןוא ראבנעייל ןוא קימכיצ

 :ַָאמַאפ ןיא ךייר גנוטייצ יד זיא םעד ץוח ,רענרעדָאמ א -- ןעזסיוא רעש

 .ןעגנונעכייצ ןוא ןרוטַאקיראק ,סעיפאהג

 "ןיװטָאב ,, רעמונ ןט:4 ןֹופ ןענישרעח ןכָאנ טָאה ??עסערּפ עיינ, יד

 :ןבירשעג

 :רעדָאמ רעזדנוא וצ רעייטשיב רעלופסכארּפו רעסיורג א ךדיוא זיא יז

 עקיטָאלב יד ןיא ןפאשעג טרעװ רוטפוק עקיזָאד יד .רוטלוק רעשידיי רענ
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 ,סרעפהאוונליוק יד ןופ רעייפ ןרעטנוא סעיניפל עטשרע יד ןיא ,ןעיישנארפ

 .?סעבמָאב:ןאלּפָארעַא ןוא ןענָאנַאק ןופ טנעמַאינַאּפמַאקא םייב

 ,עקיטציא ןיב עלַא ןופ רעטסערג רעד ,"ןיװטַאב ,, ןופ 9 רעמונ רעד

 רעײז ןוא טקורדעג ןצנאגניא טעמכ ,רעטסנעש רעד ;ןטיײז 82 טלאהטנא

 :ָאטַאק ןיא ,1098 רעבמעוװַאנ ןטײ9 םעד ןענישרעד זיא ,שרירטסוליא ךייר

 :עג ךיז ןבָאה סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןעוו ,טנעמַאמ ןיא ,עינַאל

 טעד ןופ ?כ2ה:ךס ןימ א רעבירעד זיא רע .דנאל סָאד ןזָאלראפ וצ םיירג

 ביילב סע סָאװ ,םעד ןופ גָאזנָא ןא ןוא ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאװ ,םעלא

 רעד ןופ ןאגרָא --- "ןיװמַאב} :?טיפ רעטנכיצעג ןייש א .ןַאט וצ ךָאנ

 רליב סָאד םיא ןופ סטכער .ןיוװשַאב ילתפנ ןופ .נ.א עינאּפמַאק רעשידיי

 א טימ טסיגיװטַָאב א ןופ ליפָאהּפ א -- סקניל ןֹוא ןיוװטַאב יקתפנ ןופ

 ייקסװַארבמָאד עדַאגירב עט:19,, :שינַאּפש ףיוא ןביוא .עקסַאק רענעלָאטש

 פּפמטעטש רעדנור רעשילַאבמיס ַא םעד ץוח .*טקָאפַאלַאּפ ןָאילַאטַאב ןוא

 עינאּפש ןופ עטראק רעשיפארגָאעג רעד ףיוא טסיופ עטקירדעגנעמאזוצ א

 :טפירשטיוא יד ןרעטש ןקיציפשפניפ ַא םורַא דנור ןוג
 עסז:טאיע 8108 1אעצמתא 1101 41 ,עפ םמ 144 ז,גזמנתית גמ

 .(םייהיירפ רעד ןופ עקיליוויירפ עלַאגָאיצאנרעשניא)

 ףיֹוא טריזילאער םיא ןבָאה "ןיװשַאב, 9 רעמונ ןופ ןרָאפקאדער יד

 ,טפירש:יירעקורד טלמאזעגפיונוצ זיא טשינ יװ ןבָאה ייז :ןפזא זקידנגקַאפ

 ךיו קידנצונַאב .ךעלטייז ןבלַאהרעדנַא ןצעזוצסיוא טקעלקעג טָאה עכלעװ

 ןקיש טזומעג טסקעט ןטצעזעגסיוא םעד יז ןנָאה תויתוא עכקעז יד ט'מ

 ןרָאװעג ןענעז ןעלקיטרא ערענעלק יד .סרעכאמ:ןצירטאמ יד וצ לָאמ טכא

 .מרישילק ןרָאװעג ןוא ןישאמ:ביירש א ףיוא טּפאלקעגּפָא

 טָאה ,יקרעמ ןופ דיי רעשידרפס א ,ץיבַאקלַא זיאומ רעצעז רעד

 ןיק קידנעיטשראפ טשינ .שיערבעה רָאנ ,שידי ןייק טנעקעג טשינ

 דװ רעה ןֹופ גנופייצ יד עביל ליפ טימ טצעזעג רעבָא רע טָאה ,טרָאװ

 .עינאּפמַאק:ןיוװטָאב רעש

 ןופ די רעשידרפס א ,ףעלַאק ,רעמענרעטנוא רענַאלעצרַאב רעה

 עיציזַאּפסיד רעד וצ יירעקורד ןייז טקעטשעג ךעלדניירפ טָאה ,ךיירקנארפ

 :ער:ףעש ,רעזײּפש ןעוועג ןיא רעקורד רעשידיי רעד .גנושייצ רעד ןופ
 רעפמעק ,"עסערּפ רעײנג , רעד ןופ רעטעבהַאטימ ,רעטכעל .י --- רַאטקַאד

 קעלַא רימ ןעניפעג ןרָאטקַאדער יד ןשיװצ .עינאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ

 ֹקָא רעד תעב ןשטייד יד ךרוד ןסָאשרעד ,ךעשזָא עילימאפ עתמא ,סונ

 ךיוא רימ ןעניפעג ,ןרעמונ עלַא ןיא טעמכ יוװ .ךיירקנַארפ ןיא עיצַאט
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 קעזוװ םירפא ,רעלסערב ץירָאמ ,םיובנעשריק קעועפ ,רענער ַאשימ ַאד

 .ערעדנַא ןוא
 א טרעדָאפעג טָאה "ןיװטָאב, רעמונ ןקיזָאד םעד ןריזיפאער סָאד

 טריפעגכרוד רעבירעד זיא סע .גנוגנערטשנָא עלעירעטַאמ עסיורנ רעײז

 ןשיװצ ךיוא רָאנ ,עשידיי יד ןשיװצ רַאנ טשיג גגולמאזנטלעג א ןרָאװעג

 ,םעטסיללמַאז יד .עדאגירבקסװָאהכמַאד רעד ןופ רעממעק ערעדנא

 ןבָאה ,"םקָאפַאלַאפ ,, ןָאילאטאב ןיא ןרילוקריצ טוָאלעג טָאה ןעמ עכלעוו

 ןופ עמוס עטנאזָאּפמיא טייצ רעגעי רַאפ יד טכאהטעגניידא גָאמ ןייא ןיא

 ןעמַאנ ןפיוא עּפורגנעירעליטרא רעטשימעג רעד ןוא .סעמעסעפמ 0

 יא ןרײ קינײװ ץנאג ןענופעג ךיז ןבָאה סע וװ ,גתובנעסקופ אזָאר ןופ

 טלעג ןטימ ןעמאזוצ .גנוטייצ רעד ראפ גנופמאז א ןרַאװעג םריפעגכרוד

 :גא ןשיװצ ןענעײל רימ וװ ,ושירב ןעמערַאװ א טקישעגוצ עּפורג יד טָאה

 | :ןרעד

 ;געמַאק ןטימ ןוא דאסימָאק:טילָאּפ ןטימ ךיז ןקידנעמשראפ ןכָאג,

 רעד ראפ עיצקַא ןא טריפעגכרוד רימ ןבָאה ,סעירעטאב יד ןופ טנַאד
 טעטיראקוּפָאּפ יד ןכײרטשוצרעשנוא טרעװ זיא'ס ."ןױװטַאב , גנומייצ

 טיהניא רעזדנוא ןיא .ןדי;טשינ יב ךיוא עינאּפמַאק:ןיװטַאב רעה ןופ

 םעטעסעּפ 449 ןופ עמוס יד ןוא ןטַאי עשידיי קינײװ רעײז ךיז ןעניפעג

 ןופ גנוציטשרעטנוא רעד קנַאדַא ןעלמאזוצפיונוצ ןעגנולעג זדנוא ןיא

 .".א.א רענעמור ,ןרַאגקוב ,ןשמייד ,ןקַאילַאּפ

 ןשיװצ ךיז טרעלקרעד גנוטיצ:ןיװפַאב רעד ןופ םסעשירַאלוּפָאּפ יד
 יד טָאה עבאנסיוא רעשידי רעד ץוחא סָאװ ,טימסרעד ךיוא ןרעדנַא

 :אּפש רעד ןיא ""רעפמעק ןופ םיטש יד, ןבעגענסיורא עיגאּפמָאק:ןיװטַאב

 עטסעב יד ןופ ענייא סלא טצאשעגּפָא טָאה ןעמ עכלעוו ,ךאהּפש רעשיג

 ןוא רעדיל ,סעיצארטסוליא ,ןעגנונעכיצ עהיא בילוצ ,ןָאילאפאב ןֹופ

 ?גיֹוומָאב עשינאּפש ןעװעג ןענעז רעטעבראטימ:טּפיוה עריא .ןעקקיטרַא

 עלא ןופ רעפמעק ךיוא רָאנ ,רעינאּפש רָאנ טשינ יז ןבָאה טנעװלעג ,סעצ

 .סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןיא ןפעסשילַאנָאיצאנ ערעדנא

 ןיא רעפמעק עשידי יד יב טכילאב ןעװענ ךיוא ןיא גנוטייצ יד

 עשידי עּפורג א .עינאּפמַאק:ןיװטַאב רעד רעסיוא ,ןטייהניא ערעדנא

 :םביירש עירעטאב:יקסוועלבורו רעד ןופ רעגלעז

 יז .עבכאנסיוא:"ןיושָאב )/ א לָאמ ןפשרע םוצ ןטלאהרעד ןבָאה רימע

 ןופ ןרעגָאיצילימ עשידי 18 עלא ײב טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעג ןיא
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 םעד טָא רעטנוא ?עיצעּפס ןכיײרטש רימ .עירעפַאב:יקסוועלבורװ רעד

 סָאװ ,דיירפ רעסיורג רעזדנוא ןגעװ ףירגאב א ןבָאה טלָאז ריא ידכ ,טקאפ

 :גֹוא ןטלַאהַאבסיוא טשינרַאג ןליװ רימ .ןענעייפ יז טנַאקעג ןבַאה רימ

 ערעײא ךָאנ ןגלָאפ רימ .סעצניװטַאב יד וצ עיטאּפמיס ןוא עביל רעזד

 רימ סָאװ ,םעד ץַארמ .ןיילא טשינ טגעז ריא .ןטסולראפ ןוא ןגלָאפרעד

 ,ייליצ ןייא ראפ ךַאד רימ ןפמעק ,עינאּפמַאק:ןיװשַאב רעד ןיא טשיג ןענעז

 ,רעדנעל ענעדישראפ ןֹופ םיבושי עשידיי יד ןיא ,דנאלסיוא ןיא ךיוא

 ןפורעגסױרַא ?"ןיװטָאב, גנוטיצ:שנַארפ רעד ןופ ןעניישרעד סָאד טָאה

 "עסערּפ עיינ,, רעזירַאּפ יד .םזַאיזוטנע ןוא גנוריסעהעטניאראפ עסיורג א

 סעל .י ןופ ןעגנוצַאשּפָא .ןעלקיטרַא עטרעטסיגַאב טעמדיוועג ריא טָאה

 ןטייז עצנאג ןעמונראפ לָאמטּפָא ןבַאה יקסלאווָאק הנח ,גינעק .ג ,ןַאמ

 :םיוא ערעסערג ןוא ןעלקיטרא טקורדעגרעביא טָאה ?עסעהּפ עיינ, יד
 ."ןיװמַאב,, ןופ ןגוצ

 ;םײנאב א טכעלטנפעראפ טָאה "טייהיירפ:ןגרַאמ , רעקרָאי;ןינ יד

 2יִצ עקידריװקרעמ א, :טביירש רע .דלאווכוב .נ ןופ גנולדנאהּפָא עטרעט

 םייב ןיֹוש ןיא סָאװ ,דלעה ּפיט רעײנ א סיורא ריא ןופ טכיול סע .גנוט

 ."רעפמעק:סטייהיירפ רעשידיי רעד --- עדנעגעל ַא ןרָאװעג ןבעל

 ךס א טכעלטנפעראפ טָאה רעכלעװ ,"ןרעטש , רעװַאקרַאכ רעד

 טשיג ,עינאּפמַאקןיװטַאב רעד ןנעװ ןשזַאטרַאּפעה ,ןטכיראב ,ןעלקיטרַא

 ,עינאּפמָאק רעד וצ ווירב א ןיא טָאה ,גנופייצ:טנַארפ יד קידנעמוקאכ

 :ןבירשעג

 עשידי עצנאג סָאד טריצלַאטש דַאירטַא ןשיֵַארעה ןקיזָאד ןטימ,

 .םיורג רעײז זדנוא ײב ןיא סעצניװטַאב יד וצ סערעטניא רעד .קלָאט

 ךָאנ ידכ ,ןלאירעפאמ סייז א ןוא גנוטייצ:יישנאהטפ רעיא ןזדנוא טקיש

 עקידנטעברא עשידיי ןשיװצ דַאירטַא:ןיװפַאב םעד ןריזיראלוּפָאּפ רעמ

 ,"עניארקוא;טעיװַאס ןופ

 :נ ןטצעל סלא טכארטאב עלא ןבָאה "ןיװטָאב,, ןופ 9 רעמונ םעד

 ןעװעג ןענעז סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד .גנופייצ רעד ןופ רעמ

 יד רעבַא .עיצאוקַאװע רעד ףיוא טראוועג ןבָאה ןוא טזָאלעגרעדנַאנאפ

 ןבילבעג ץלא ךָאנ ןענעז רעפמעק:ןיװטָאב יד ,ןגיוצראפ ךיז טָאה ךאז

 ןעמוקעג ןיא לײװרעד ןוא עינַאלַאטַאק ןיא רענאפ ןשירעטילימ א ןיא

 :רָאי רעד וצ .עינאּפמַאק:ןיװטָאב רעד ןופ גנודנירג רעד ןופ גָאטרָאי רעד

 -- "ןיװטָאב, ןופ עבאגסיוא עלעיצעּפס א ןרָאװעג םיירגעגוצ זיא טייצ
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 סעדַאגורב ץלַאנָאוצַאנרעטנוא ןופ טסנודײרַאטו נַאס

 ,רעכײרטסע השמ ,טפַאה השמ :װז ןשוװצ .ענוטסעלַאּפ ןופ עקיליװיײרפ עפורג ַא

 ,הרובצנוג דלָאנרַא ,םיובלּפע לעַארזוא ,וקסנַאשטשומ ָאלַאס ,ןַאמסָארג סַאוטַאמ

 יקסרוו סםַאדַא ,רענטנעצ לעַארזיא 4,רעגנַאל ולעצרַא,פ ,טור ,שטיװעלעסָאו

 +. רעפַאש קעשושטנַארפ ,ץפַאו רומע





 ןא טימ רעבָא ,8 רעמונ םייב יװ טקנוּפ ןיא לּפעק סָאד .0 רעמוג רעד

 2טַאק:ןיװטַאב רעד ןופ גָאטרָאי םוצ עבאנסיוא;אהטסקע , ;לּפעק:רעטנוא

 2אב רעמונ רעצנאג רעד ."עינַאלַאטַאק .1998 רעבמעצעד 12 .עינַאּפ

 רַאסימָאקיטילָאּפ ןֹופפ ?קיטרַא ןייא טלַאהטנַא ןוא ךעלמייז ייווצ ןופ טייטש

 ."?עינַאפמַאק;ןיװפַאב רַאי א, ;:?םימ ןרעטנוא עדַאנירב רעד ןופ

 ךרוד ןרָאװעג םנכײצענּפָא רָאנ טשיג ןיא 1988 רעבמעצעד 12 רעד

 עג טריזיגאגרָא ךיֹוא זיא סע ."ןיוװפַאב, ןופ 0 רעמֹוג ןטנאמהעד םעד

 ןעוועג דנזעװנָא ןעגעז סע .עינַאּפמָאק:ןיװפַאב רעה דובכל גנורעייפ א ןרָאװ

 2ָאק רעשיטילַאּפ ןייז ,עדאגירבקסװַארבמַאד רעד ןופ טנאדנעמָאק רעד

 ערעדנא ןוא קנימ עיגאּפמָאק:ןיװמָאב רעד ןופ טנאדנעמָאק רעד ,רַאסימ

 עג ךַאנ ןכָאה סע ,טארעפער א ןטלאהעג טָאה קעוועס .ןשייקכעלנעזרעפ

 2נוא יד .ערעדנא ןוא ןרַאגנוא ,רעינַאטסע ,רעניארקוא ,ןקַאילַאּפ ןפדער

 נאּפש ןֹוא עשידיי ןופ םאהגַארּפ א םימ טקידגעעג ךיז טָאה גנומעגרעמ

 רעד ןיא .טעקנַאב ַא טימ ןוא ,סעצניװפַאב יד ךרוד ןעגנוזעג ,רעדיל עש

 ןצנַאנ ןרעביא דיל עשידי סָאד ןעננולקעג קיטומ טָאה טכַאג רעליטש

 - .ֿפטעטש ןשינַאלאטאק

 סיורא ןיא ,1999 ראונַאי ןט:1 םעה יונעג ,רעטעּפש געט עכעלטע

 *0 רעמונ , םרירעמונ ךיוא רעבָא זיא רע ."ןיװמָאב , רעמונ רעשירפ א

 ?טנא עיצקַאדער יד .ןרעלקפיוא טשינ ןענָאק רימ עכלעוו ,תוביס םילוצ

 סָאװ ,ָאװינ ןבלעז ןפיוא טשינ ןיא רעמונ רעד סָאװראפ ,ךיז םקידלוש

 ענעטַארעג א רעײז סע ןיא ,גנוגיימ רעזדנוא םיוק רעבָא .0 רעמונ רעד

 א ףיֹוא טּפאקקעג רָאנ ,9 רעמונ רעד יװ םקורדענ טשינ ןיא יז .גגנופיוצ

 :ֿכָאּפ ייד א ןכענ .ןפייז 19 טגָאמראפ יז .טריּפָאק ךַאפליפ ןוא ןישַאמ

 םעד ןיא רימ ןעניפעג ,תונורכז ןוא ןשזַאטרַאּפער ,ןלַאירעפַאס עשימ

 רעד ןֹופ געט עשידלעה עשצעל יד, ;?קיפרַא טנאסערעטניא ןַא רעמול

 ,סעצניװפָאב ריפ ןגעװ גנוביירשאב טקידנריר א --- ?עינאּפמָאק:ןיװטָאב

 ןלאטעננירא ןפמאק עטרעטיבראפ ןופ געט עטצעק יד ןיא ןענעז עכלעוו

 :םיורא ךיז טומ ןכעפנײװענרעסױא ןא טימ ןבָאה ןוא טפאשגעגנאפעג ןיא

 ,ןפסיקנארפ יד ןופ םנעה יד ןופ ןסירעג
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 :ניא ןקראטש רעיײז א טכאמעג רימ ףיוא טָאה רעמונ רעקיזָאד רעד
 טשרע רימ ןיא סע רעבָא ,ץנעטסיזקע ןייז ןגעװ טסוװעג בָאה ךיא .קורד

 טָאה םיא טימ .ןעגנוכוז רָאי 18 עגנאק ךָאנ ןעניפעג וצ םיא ןעגנולעג

 ײנ א .ירפ רעד ףיוא ןבעגעגסיורא עסערּפייװטָאב יד טקידנעעג דךיז

 ;יזיוצנארפ יד ןיא ןטָארדפלכעטש יד רעטניה ןבײהנָא ךיז טעװ ?שיּפַאק
 . ןרעגַאק עש

 עינַאּפמָאק- ןיוטָאב רעד ןופ ןמיה רעד

 - ?ןשנגנװעג עינאּפש ןיא רענלעז עשידי ןבָאה סָאװ

 ײז .ענארפ רעקיזַאד רעד ףױא ןרעפטנע וצ גנירג רעיײז זיא סע

 ךארפש רעד ףיוא ןוא שינאּפש ףיוא ןשרַאמ עשירעטילימ ןעגנוזעג ןבָאה
 ;רַא ןֹוא ערענָאיצולַאװער ,ןענופעג ךיז ןבָאה יז ווו ,שםייהנייא רעד ןיִפ
 ןופ רעדָא ,טמאטשענ ןבָאה יז ןענאוונופ ,רעדנעל יד ןופ רעדיל:רעטעב

 רעדיֿפ:סקלָאפ עשידיי ,ןרָאי עטצעפ יד טבעלעג ןבָאה יז וװ ,רעדנעק יד

 .ןעננאזעג ערענַאיצולָאװער ןוא

 ןעננוזעג ייר רעמשרע רעד ןיא ןעמ טָאה רעדיל עשירעטילימ יד ןופ

 יד ,יימרא:סקלָאפ רעשינאּפש רעד ןופ דיל סָאד ,"ַאגעיר ןופ ןמיה םעדע
 ,י?ַארי אס, גנַאזוצ ןטימ "עלָאינַאמרַאק , ןוא ??עזעיליסרַאמ, עשיזיוצנַא-פ

 םעד ,(ןָאפ עטיור יד) "ַאסָאר ַארעדנַאב , עשינעילאטיא עהעלוּפָאּפ יד

 יד ןופ ?ײט א ןבָאה ייברעה .ערעדנא ןוא "גנידעװ רעטיור , זןשיששייד

 ,5יּפשיב םוצ ,יוזא .סעפָאהטס:כָאנוצ עסיוועג ןעמוקאב רעדיק עקיזָאד
 ;גיז רעד ןגעוװ עפַארטס ןייא ןבעגעגוצ ?עלָאינַאמהַאק ,,, רעד וצ ןעמ טָאה
 טכאפ ןעמ רעכלעװ ןיא ,עטייװצ א ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעכייר
 ןוא דירדַאמ ץנאג ןעליוקוצסיוא טנָאזעגוצ םָאה רעכלעוו ,ָאקנארפ סיוא

 .זָאנ יד ןכָארבעצ ייברעד ריז טָאה

 :יפענ סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעשניא יד ןֹופ עבַאגסיױוא:רעדיל א ןיא
 ;נארפ ,שינעילאטיא ,שינַאּפש :ןכארּפש -עקידננלָאפ ןיא רעדיק רימ ןענ
 ,שיברעס ,שיליוּפ ,שידעװש ,שינעד ,שידנעפָאה ,שטייד ,שילגנע ,שיזיוצ

 .שירי ןוא שינַאּפַאי ,שיזעניכ ,שירַאננוא ,שיכעשט

 ןֿפָאנ טימ ןֹוא תויתוא עשידײ טימ טקורהעג רימ ןעניפעג טרָאד
 סָאד ."ֿלַאנָאיצאנרעטניא , םעד ןוא "דנַאברַאפ א טיוט ןוא ןבעל הוא,
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 :יוצנארפ :ןכַארּפש עקידננלָאפ ןיא ייר רעד טול ךיז טניפעג דיל עקיזָאד

 :עילַאטיא ,שינַאּפש ןיא טסקעט רעד זיולב םעדכָאנ ןוא (ןטָאנ טימ) שיז

 יד) שינאקירעמא ,שילגנע ,שידנעלָאה ,שידעװש ,שינעד ,שטייד ,שינ

 ,שיכעשט ,שידיײ ,(דיל ןופ גנוצעזרעביא ערעדנא ןא ןבָאה רענאקירעמַא

 .שיסור ,שיליוּפ ,שיברעפס

 רעײז ןבָאה סעצניװשָאב יד זא ,ןבענוצוצ קיטײנ רשפא ןיא סע

 ;עש סנעמעװ ,עדאגירבַײקסװָארבמָאד רעד ןופ ןמיח םעד ןעגנוזעג טפָא

 -עכלעװ ,קַאשט ןַאטַאנ רענַאיצילימ רעשידי רעד ןעװעג ןיא סע רעמ

 .דירדַאמ ייב ןלאפענ זיא

 טליפרעד ןעמ טָאה עינאּפמָאק:ןיװטַאב רעד ןופ ןייטשטנא ןכָאנ

 ?גָא יד .שרַאט:ןיװטָאב ןשירעטילימ םענענייא ןא ןופ טייקידנעװפיונ יד

 נעװ א "ןיװשָאב , ןיא טכעלמנפעראפ טָאה עינאּפמָאק רעד ןופ גנוריפ

 רעביירש עשידי יד וצ ןוא עינאּפש ןיא עקיליוויירפ עשידיי יד וצ גנוד

 ןטסקעט ןקישוצוצ עטיב רעד טימ ,דנאלסיוא ןיא ןרָאשיזַאּפמַאק ןוא

 .ןמיה:ןיװטָאב א ראפ סעידָאלעמ ןוא
 :ןמיה?ןיװטָאב א ןופ ןטקעיָארּפ יירד שנַאקַאב ןזדנוא ןענעז סע

 ןופ רָאטקַאדעה ,סונ קעלַא ןופ "סעצניװטַאב יד ןופ שרַאמ, רעד (

 טימ 4 .נ "ןיװטַאב ןיא ןרָאװעג טכעלמנפעראפ ןיא דיל סָאד ."ןיװטָאב

 ,םעד ןגעװ ןגָאזסיורא דיז ןלָאז רעפמעק עשידיי יד זא ,עטיב רעד

 ;ןָאק ךענעה ןופ קיזומ ,ןיימשלוש השמ ןופ דיל ַא (פ

 .רָאטיוא ןטנאקאב טשינ ןדנוא ןַא ןופ טקעיָארּפ ַא (3

 ןוא םעצניװמַאב יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז רעדיל יירד עֶלַא

 ןיא ןיימש?וש חשמ ןופ דיל סָאד .רָאכ:רענלעז ןכרוד ןרָאװעג טריטעּפער

 .רָאכ:סקלַאפ רעזיראּפ ןכרוד ןרָאװעג ןעננוזעג ךיוא

 סעצניװטַאב יד רַאפ שירַאמ ַא

 .דיל:סטייהיירפ שינַאּפש רעלוּפָאּפ א ןופ עידָאלעמ .סונ קעֿפָא ןופ שסקעט

 ,ןענָאילַאטַאב?סקילבוּפער גירק םוצ ןעייג'ס ןעװ 1
 --=- טימַאניד טלַאנק םע ןוא דרע יד טקיטולב'ס ןעוו

 ,ןענָאפ עטרעטַאלפעצ יד גנַאזעג א טיילנאב
 רע .דיל א טימ טבאלש רעד וצ ןטסיניװטַאב יד ןעײג סָאד
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 ,ןענָאילימ ןופ גיז ןוא גנונעפָאה ןֹופ דיל ַא
 ,םבער ןוא טייהיירפ ןיא ןבעל ןליוװ סָאװ

 ןענָאנאק סאנוש םעד ןעמהוטש ןדגוא טקיש סָאװ

 טכעפעג ןטצעל םוצ עפסיירד זדנוא טריפ ןוא

 !ןַארַאסַאּפ ָאנ

 !קַאטַא םוצ ,םרוטש םוצ ,סױרַאפ ,קישומ ;ןיירפעל

 !ןטסיניװמַאב ,רימ ןעײג

 לַאנָאיצאנרעטניא:עדאגירב רעד םימ

 !ײמרא;סקלַאפ רעזדנוא טימ

 !ייווצ:סנייא

 ,ןטידנַאב עניורב יד וצ סַאה רעד טקינײא זדנוא 2

 ;דנַאל עשינאּפש סָאד ןטכענקראפ ןליוװ סָאװ

 ןפיהראפ רעדלעפ עטיור:ןירג יד ןלעװ רימ

 .טנאה רעד ןיא סקיב טימ ןוא םייהנייא ןופ ןענַאפ םימ

 ,ןסאר ןוא רעקלעפ ןופ ייר:רעדירב רעד ןיא ןוא

 ,םיונ ןוא גנופַאלקשרַאפ טשינ רעמ ןליוװ סָאװ

 ןסָאמ יד ןֹופ רעוועג סָאד םיוא רימ ןדימש

 .םיורב ןוא םולש ןופ טנַארפ:סקלַאפ:סטיײהיירפ םעד

 !ןַארַאסַאּפ ָאנ

 .וו.א.א ...!קַאטַא םוצ ,םרוטש םוצ ,קיפומ ;ןיורמעז

 ,ןרעװעג יד טנאה ןופ ןזָאל טשינ ןלעװ רימ 9

 -- רלעה רעד ,ןיװטַאב זדנוא שנרעלעג טָאה יוזא

 ,ןרעהעג ןצנאגניא םפנוקוצ יד ןזדנוא םעוו'ס זיב

 .טלעװ יד ןעילבעצ ךיז עטיירפאב א טעוו'ס זיב

 ןטייצ עזָא?גירק ןוא עיינ יד ןיא ןוא

 ,םסעמרַאפ רעזדנוא ךיֹוא ןענאמרעד ןעמ טעוו

 ןטַאדלַאט:ןיװטָאב עשידיי ןבָאה'ס יו
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 !טסעּפ עשיטסישַאפ יד טייוו ןכירטרַאפ

 !ןַארַאסַאּפ ַאנ

 .הא.א !קַאטַא םוצ ,םרופש םוצ ,םיֹורָאפ ,קיטומ :ןיירפער

 א +

 ןייטשלוש .+

 ,טנאקאב זדנוא ןיא ןײּפ ןופ םימש יד

 .דגאפ ןיא יז ןרעה רימ

 !טרעהרעד ךיד ןנַאה רימ ,קלָאפ

 ,םימש ןײד םכיירגרעד זדנוא וצ טָאה סע

 םומעמוא ןֹופ ריפ ןרישואמ

 .דרע ןייד ןוא ןצישַאה ךיז

 דרעווש רעזדנוא סיורָאפ ןריפ לָאז  ;ןיירפע'
 !גיז ֹוצ ,ןבעל וצ ,מייהיירפ וצ

 דרע ןייד ןופ ןאּפש רעדעי זיִה

 ,קילג םֹוצ ?לימש א ןרעװ םשעוו

 ,םוהת ןפספיט םענופ ןעמוק ריס

 םָארגַאּפ ןוא ןפייק ןופ ,טולב ןומ

 טענַאיאב רעזדנוא ףיוא םנייש

 ,זדגוא ןֹופ ,ץראה םענופ טפאשביל וצ

 דנֹוװ רעסייה ןייד וצ ךיז טגייל סָאװ

 .םעָאּפ םעד ןופ דיל'ס וװ ,שרָאד

 .וו.א.א ...םיֹודָאפ ןריפ לָאז ;ןיירפער

 םַאטש רעזדגוא ָאד לָאמא טָאה םע
 -- םַאלפײרעטיש םעניא טרעדיילשעג

 .ראבראב רעד ןדנוצעג ןדנוא

 . ,רגיצא םיֹור לעקַאפ רעזדנוא לָאז

 ,םגיוו ןעיירפ ןפיוא ןעמַאלפ טימ

 .רַאפרעד ךיז ןעגערבעצ לעה

 .וו.א.א םיֹורָאפ ןריפ לָאז ;ןיירפעד
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 ,דפעה רעסיורג רעזדנוא ןיװטָאב יז

 טכלעמשעג טנאוו רעד ייב ןיֹוש ,טיוט םוצ

 ,םינקענ טנייפ ראפ טשינ טָאה

 םומ ןייז ךיוה ןעננילק רעטציא םעוו

 טורשראמ ןקיפכעמ רעזדנוא ןיא

 .דיל:םטייהיירפ רעזדנוא ןיא ןוא

 .ו.א.א סױרָאפ ןריפ לָאז ;ןיירפער

 ןמַאדלָאפ:רעטעברַא רימ

 (רָאטיוא ןטנַאקַאבמוא ןַא ןופ)

 ,ןפַאדלָאסרעטעברַא ,רימ

 ,ימרא:סקלָאפ סעינאּפש ןופ

 ,ןֿפַאי עננוי ,רעדיל טימ

 וצ ןוא סנייא טנַאּפש סיױרַאפ

 ;אוועיל ,ַאװד ,זאר ,יעה

 !אוועיל ,אווד ,זַאר

 טפייהיירפ וצ גנארד רעקרַאטש א

 ,טולב רעזדנוא ןיא טזיורב

 םיאנוש עריא ןגעק

 !טומ טימ רימ ןפמעק

 !אוועיל ,אווד ,זַאר ,יעה

 רעקנעה עשירעלטיה ראפ

 ןעמַארגַאּפ וצ רעצעה ןוא

 ןטנַארפ עשינאּפש ףיֹוא

 ,םוהת א ךיז טנפע

 !אוועיל ,אווד ,זַאר ,יעה

 טפנוקוצ עקיטכיל ַא

 ,נירק ןָא ,סַאה:רעקלעפ ןָא

 ןדימשסיוא רימ ןלעוו

 ;גיז ןטנעָאנ רעזדנוא רָאנ
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 !אוועיפ ,ַאװד ,זַאר ,יעח

 ןטַאדלָאס:רעטעברא רימ

 -- יױמרא:סקלָאפ סעינאּפש ןופ

 ,ןפַאי ריא ,טנָארפ:סטייהיירפ םֹוצ

 ...ייווצ ןוא סנייא ,טנַאּפש םיורַאפ

 !אוועיל ,אוד ,זַאר ,יעה

 ײב עטסרעלוּפָאּפ סָאד ןזעװעג דיל עטצעק סָאד ןיא יירד עלא יד ןופ

 פעז סע .םטיר ןשימַאניד ןוא טייקכאפנייא ןייז בילוצ סעצניװטַאב יד

 ?גירגעג ןיא סע רעדיײא ,רעירפ ךס א ןרָאװעג ןפאשעג זיא סע זא ,סיוא

 ןײא ןײק טשינ ןעניפעג רימ תויה ,עינאּפמָאק:ןיװטָאב יד ןרָאװעג טעד

 .ייװצ ערעדנא יד ןיא יװ ,ןיװטַאב ןעמָאנ םעד לָאמ

 רעשידיי רעד ןיא רעפמעק-עינַאּפש ןרַאפ ץַאלּפ ַא

 טסנוק ןוא רוטַארעטיל

 ןפימ ןעגנורדעגכרוד ןעװעג ןיא עינאּפש ןיא רעפמעק רעשידיי רעד

 .ףמַאק ןרעװש ןייז ןופ טײק?בַאנ ןוא טייקסיורג רעד ןגעװו ןײזטסוװַאכ

 רעד ראפ גנונעקרענַא ןיז טקירדעגסיוא טייהנגעלעג רעדעי יב טָאה רע

 :כעלטפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט:פעמיראהילַאס רעקיטכערּפ

 רעד ןא ,טייקידנעװשיונ יד טליפעג ךיוא טָאה רע .עינאּפש תבוט?ק טייק

 :ארעפיל רעשידיי רעד ןיא גנולגיּפשּפָא ןא ןעניפעג לָאז ףמאק רעקיזָאד

 ?םיל .א טסיגיװטַאב ןשידיי ןופ טנעה יד ןיא ןיא טָא ןוא .טסנוק ןוא רוט

 רעטרעוו ענעביוהרעד טגעייל רע וװ ,גנוטייצ רעזירַאּפ ַא ןלַאפעגנײרַא רעֶג

 ,רעפמעק רעשידײ רעד .לַאנַאש קרַאמ רעלטסניק ןשידיי ןטמיראב ןופ

 ןַאק ,לעדַארּפ ןיא רעגַאל:סגנורינערפ םעניא טלמעד ךיז טניפעג רעכלעוו

 ןא ןופ טייקנדישאב רעד טימ ןֹוא רעדעפ יד טמענ רע ,ןעורנייא טשינ

 ןופ ןליפעג יד סיוא רעכיז טקירד רעכלעוװ ,ווירב א רע טביירש רעמעברא

 28 טםרירעג קראטש ןיא רעלשסניק רעד .רעפמעק עשידיי טייהרעמ רעד

 םיא טרעפטנע רע סָאװ רָאנ טשינ ;רענַאיצילימ ןשידיי ַא ןופ  ווירב םענ

 :;אפ רעד ןיא רעפטנע ןטימ ווירב םעד ןיירא טקיש רע רָאנ ,ךעלנעזרעּפ
 ."עסערּפ עײג, רעזיר
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 :ראפ שיוטסיוא;וירב ןטנאסערעטניא ןקיזָאד םעד טָאה גנוטייצ יד

 :ערעטניא :?טיט ןקידננלַאפ ןרעשנוא 1088 ילוי ןט:10 םעד טכעלטנפע

 ןקיליוויירפ ןשידיי ַא טימ לַאגַאש קרַאמ ןשיװצ שיוטסיוא:ווידב רעטנַאס
 .עינַאּפש ןיא

 רעד שביירש -- "עטכישעג רעד ןיא ןענייש ןלעװ ןעמענ ערעייאע

 .רעלפטניק רעטמויראב

 רענסיל .א רענַאיצילימ ןופ ווירב רעד

 סיורג טימ ךיא בָאה רָאי:יה יַאמ ןט:24 ןופ  י*עסערּפ רעײנ , רעד ןיא

 רעזדנוא ןוא רוטלוק עשידיי רעזדנוא ,, ;?קיטרַא סָאד טנעװקעג סערעטניא

 רעד ןוא ןענַאנאק:ץנעװרעטניא:טשינ יד ןופ ןרענוד סָאד .יידנאטשרעדיוו

 =ורפ ןשידי םעד ןרעטש וצ חוכבכ טשינ זיא עיצַאיװַא רעד ןופ שיורעג

 וצ ךיז םורא יוזא ןוא גנוטייצ:רעטעברא עשידיי א ןענעיל וצ ןקיליװ

 .םלעו רעד ןיא סעּפע ךיז טרעה סע סָאװ ,ןסיוװרעד

 בָאה ,טביולרעד יישנארט יד עכלעוו ףיוא ,ןמייקכעלמעווקאב יד ןיא

 ריא ןכלעװ ןיא ,ץאז ןפיוא ?קיטרַא רעיא ןיא םלעטשענּפָא ךיז ךיא

 :טנַאז

 ,עזָאניּפש ןיולב טשינ ןיא סָאד ?רוטלוק עקיטנייה רעזדנוא ןואע

 2ַאכיּפ ,ילעַארזיד ,קילַאיב ,םכילע:םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ ,ןייטשניײיא ,דיורפ

 :רא יד ןוא ןשטנעמ:סקלָאפ עשידיי ערעזדנוא טנייה ךיוא ןענעז סָאד ,ָאר

 ערעײז טימ ןוא קוק ןטציּפשראפ רעײז טימ ,רעדנעל עלא ןיא רעטעב

 2גוא ראפ םיאנוש ערעזדנוא דנאפשרעדיװ א ןבעג ןלעװ עכלעװ ,ןטסיופ

 ?תעב ןעייר ערעײז ןיא ןייז :ךאז ןייא ךָאנ ?יוװ ךיא ןוא .גנוקידיילאב רעזד

 ."השעמ

 טָאה ריא יצ ,ןגערפ וצ ךייא ,רעלטסניק רעבושח ,רימ טביולרעד

 רָאנ ןופ רעטעברא יד ןוא ןסַאמ עשידיי יד זא ,ןעזעג טשינ םנייה זיב ךָאנ

 רעד טימ ןוא קוק ןטציּפשראפי רעיײז טימ,, זיולב טשינ ןלעװ טלעװ רעד

 ראפ םיאנוש ערעזדנוא דנאטשרעדיװ א ןבעג ,טביירש ריא יװ ,"םסיופ

 ןסאמ עשידי יד יװ ,רָאי 2 דלאב ןיוש זא רָאנ ,גנוקידיילאב רעזדנוא

 ןעמונעג ןבָאה יז .טסיופ רעזיולב רעד טימ טשינ ןיוש ךיז ןענעגוננַאב
 ןיֹוש ןבָאה ןוא םיאנוש יד ןגעק ףמאק ןיא טנאה ןיא ןפָאװ ןקיטכעמ םעד

 ןײז ןרעדנע טכאמעג "ףמאק ןימ,} סרעלטיה ןופ רעגנעהנַא ןייא טשינ
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 עג וצ טשיג ןיוש ךײא ןביולרעד ןרָאי ערעײיא זא ,רעכיז ןיא סע .גנוניימ

 רעײא טימ ,לַאגַאש רגירפ ,ריא רעבָא .טנאה רעד ןיא טקיב יד ןעמ

 םעד ןגָאלש ךיוא ריא טנָאק ,?זדנעּפ ךיז טפוד סָאװ ,םקיב רעשירעפטטניק

 ."םלעװ רעד רָאנ ןופ רעמעברא עשידי ,רימ יװ ,םזיטימעסישנא

 ?ןיװטָאב רעד ןופ ףמאק םענופ ןטקאפ ייר א רעניא ןַאד םיג רענסיל

 ןפרוד ןוקית רעײז ןעמוקאב וצ טנירחאפ ןטלָאװ עכלעוו ,עינאּפמַאק

 ירָאפ טצעז רע .רעלטסניק ןשידי ןופ ?זדנעמ

 םוצ עניטסעלַאּפ ןופ ץפח 'ח םעד טריפעג ךיא בָאה עקַאטַא ןַא יב,

 םָאה םעד בינוצ ןוא ,גיוא ןיא ?יוק א ןעמוקאב טָאה רע ?ײװ ,סנאפובמַא

 עקידגגלָאפ טגָאזעג געװ םעד ףיוא רימ םָאה ץפח .ןריפ טזומעג םיא ךיא

 יא 'װ ,ןעזעג ךיא בָאה ראפרעד ,רעמ טשינ טציא עז ךיא, ;רעטרעװ

 ."ןטסישאפ עכעלפע טגײלעגקעװא סקיב ןיימ טימ בָאה

 רעלמסניק עשידיי יד עכלעו םימ ,רעדליב ןענעז סָאד זא ,ביילנ ךיא

 א ,רעכיז ןיב ךיא .םיגדחּפ ןייק טשינ ןענעז רימ זא ,ןזײװ זענַאק ןלעוו

 .דנירפ ַא יװ ןעמענפיוא ןעגנוזײװנָא ענעדײשַאב עניימ טעװ ריא

 רענסיל .א

 ?אנאש קרַאמ ןופ רעפטנע רעד

 'צ עינאפש ןופ רעפמעק א ןופ וירב רעיא ןופ טרירעג ןיב ךיא

 :עג ערעייא זַא ,ביולג ךיא ?ײװ ,דובכ רעסיורג א רימ רַאפ ןיא סע .ריפ

 | .עטכישעג רעזדנוא ןיא ןענייש ןלעװ ןעמ

 .ןויפָאמ עקידקּפַאצ עטקישעגוצ יד ראפ רַאבקנַאד ךייא ןיב ךיא

 ,געק רגאטשרעריוו רעשידי רעזדגוא זא ,ןייזטסוװאב םעד ןיוש בָאה ךיא

 .שילביב םיוא ןיוש טעז טנייפ רעזדנוא

 וצ טקיבײאראפ םרעװ ןװיטַאמ "עשילביב , עיינ יד ןענעז יאדווא

 ריס טשינ ביוא .ןויטַאמ:?ביב עטלַא יד ראפ סע טוט ןעמ יװ יוזא ןרעװ

 .ןָאפ רעטעּפש ערעדנא סָאד ןלעװ ---

 לַאגַאש סרַאמ

 :ַאיצאנרעטניא עלא טיט ןעמאזוצ ןבָאה רעפמעק עשידי יד ןעוו

 :רַאפ םעד טקירדעגסיוא רעדיוװ ייז ןבָאה ,עינַאּפש ןזָאלרַאפ טזומענ עלַאנ
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 ;ענ שירעלשסניק ןרעװ ןלָאז ןעגנובעלרעביא ןוא ןפמַאק ערעײז זַא ,גגַאל
 יא טקירדעגסיוא סָאד ןבָאה יײז .סרעטסיימ עשידיי ךרוד טקיטלַאטש
 סָאװ ,רעלטסניק ןוא רעביירש עשידיי יד וצ ווירב ַא ןופ םרָאּפ רעד
 ןרעטנוא "ןיװטָאב) ןַאנרָא:עסערּפ רעײז ןיא טכעטטנפערַאפ ןרָאװעג זיא
 יא רענָאיצילימ ןשיד" ןרַאפ ץַא?ּפ ַא :?לטימ
 .ט ס נוק ןוא רוט אר עט יי? ר עש יי ד ײ ר ע ד

 :טרָאד ןענעייל רימ

 רימ ןבָאה גנורעדירבראפ:רעקלעפ ןופ סענעצס עקידנריר ?פיוו
 :גיו עמלַאק יד ןיא ...עינאּפש ןיא טײהנזעװנָא רעזדנוא תעב טניוװעגיײב

 ..ןפעטילַאנָאאצאנ עטסנדישראפ יד ןֹופ רעפמעק יד ןבָאה טכעג:רעמ

 ןוא .לעניש-ןטַאדלָאס ןײא רעטנוא ןרעדנא םֹוצ רענײא טעילוטעג ךיז

 :יא טבעװשעגמורא ןבָאה ?גייפ:דרָאמ עשיטסישאפ ענעלאטעמ יד ןעוו

 ןשינעטלעהאב עגנע ענעבָארגעגסיױא יד ןיא ןגעלפ ,ּפעק ערעזדנוא רעב

 ,רעינאּפש ןופ סרעּפרעק יד ?יונק ןקידעבעל א ןיא ןטכעלפפיונוצ ריז
 .רענאקירעמא ןוא ןזיוצנארפ ,ןשטייד ,ןקַאילַאּפ ,ןדיי

 ;עג ןדנֹוא םימ ךיז םירבח עשילוּפ ןוא עשינַאּפש ןבָאה לָאמ ?פיוו
 סעראגצ א טָאה טפָא יװ ןוא םיורב ?קיטש ןטצעל רעייז טימ טלייט

 :שרָאפ ךיור ןיײז ךרוד קידנקיניאראפ ,?יומ וצ ליומ ןופ טרעדנאוועג
 !רעקלעפ ײלרעלַא ןופ רעייט

 ןקעגקירוצ , זיא עסעדנוװראפ עשידנעלסיוא יד ןופ רענייא טשינ

 :תריסמ ןֹוא עכעלדימרעדמוא יד קנאדַא זיולב "טלעװ רענעי ןופ רעמ

 יד ,סַאטינאוכ ןוא סעלעכנא ,סנעמרַאק יד ןופ ןעגנוגנערטשנָא עקידשפנ

 סָאװ ,טפעװ רעד ןופ ןשינעפעשאב עטסראטפינאמוה ןוא עטסקיצרַאה

 ןרעדניל ֹוצ ידכ ,תוחוכ ערעײז ןוא םייקנייש רעײז ,טנגוי רעיײז ןרעפּפָא

 פםיו :טרעקראפ ןוא ,רעפמעק:טנַארפ יד ,רעדירב ערעײז ןופ ןדייל יד
 םענעי רעדָא םעד ןבעל רעײז ןעקנַאדרַאפ ֹוצ ןבָאה רעפמעק עשינאּפש

 ןופ ?גָאה א רעטנוא ןעלסקַא ערעײז ףיוא סָאה סָאװ ,ןלַאנָאיצאנרעטניא

 :רַאטינַאס םֹוצ טריפענוצ ןוא דלעפ םענופ ןגָארטעגּפָארא ייֵז ןליוק
 ...טקנוּפ

 ;רעה יד ךיז ןיא ןרעּפרעקראפ סָאװ ,ןטקַאפ עקילָאצמוא עקיזָאד יד

 רעד ןיא םעטיראדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעשניא ןופ ןקורדסיוא עטסכעק
 ;פעפ עלא ןֹופ רעטכיד עטסערג יד ךרוד ןלעװ ,עטכישעג רעכעקלשטנעמ

 ססל



 ;לַא ןקיזָאד ןיא .סעמעָאּפ ענייש ליפ ןיא ןרעװ ןעגנוזאב רעכיז ךָאנ רעק

 2ידי רעד ןופ עמיטש יד ןלעפ טשינ ךיֹוא ףראד טרעצנָאק םעניימעג

 עשידי יד ןופ ףמַאק רעד ןָאק גנוגיימ רעזדנוא טיול .רוטארעמיל רעש

 *אב רָאג ןֹוא ,טרפב עינאּפמַאק:ןיװטָאב רעד ןופ ןוא ללכב עקיליװיירפ

 ערעײז טימ ןטאדלָאס עשידײ יד ןֹופ גנורעדירבראפ יד עקאט סרעדנוז

 לאווק ןרַאבּפעשסיױאמוא ןא ןלעטשוצ ,רעקלעפ ערעדנא עלא ןֹופ דניירפ

 ןוא רעבײרש עשידי עסיורג יד ראפ סעמעט עקיטראנדישראפ ןופ

 ."רעלפשגיק

 טָאה רעפמעק רעשידײ רעטשרע רעד טניז רעבירא ןענעז ןרָאי
 ;גירג רעד טניז ,עינאּפש ןֹופ טיהירפ רעד ראפ םולב ןייז ןסָאגראפ

 ;מסניק סיורג םֹוׁש ןייק ןוא -- עינאּפמַאק:ןיװמָאב רעשידיי רעד ןופ גנוד

 .ןאראפ טשינ טנײה ןיב ןיא עײּפָאּפע רעקיזָאד רעד ןגעװ קרעװ שירעל
 וצ ?יּפשרַאפ א ןעװעג שיטקאפ ךָאד ןיא גירק רעשינאּפש רעד ,תמא
 :גֹוא יבנל ןטײקמַאזיױרג יד רעכלעוו תעב ,המחלמ:טלעװ רעטייווצ רעד

 ןיא טבעלענרעביא ןבָאה רימ סָאװ ,ץלא ןגיטשעגרעביא ןבָאה קלָאפ רעזד
 ;ידי יד ןופ דנאטשרעדיװ רעד ךיוא רעבָא .עטכישעג רעגנאל רעזדנוא

 רעפמעק:עינאּפש יד .?ופטכארּפ ןֹוא סיֹורג ןעוועג זיא ןסאמ:סקלָאפ עש
 רעד .רעלדנעטשרעדיװ יד ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא ןענופעג ריז ןבָאה
 טעװ טםייהיירפ ןוא םויק ןייז ראפ קלָאפ ןשידי ןופ לגנארעג רעקיטכעמ
 .טסנוק ןוא רוטארעטיל רעשידי רעד ןיא קורדסיוא ןייז ןעגיפעג דָא

 ףמַאָק ןטנפָאװַאב ןיא טנַארפ-סטייהנייא

 עשידי יד ןא ,גנונימ ענעמונעגנַאןײימעגלא ןא ןאראפ ןיא סע
 גנוגײמ עקיזַאד יד .ןטסינומָאק ןעװעג עלא ןענעז עיגאּפש ןיא רעפמעק
 :אּפש ןייק ןרָאפעג עטשרע יד ןענעז ןטסינומָאק יד סָאװ ,ןופרעד טמַאטש
 :אנירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןופ זרעק םעד ןפאשעג ןבָאה ייז ןוא עינ
 ןופ ןשטנעמ ןענופעג ךיז רעפמעק עשידיי יד ןשיװצ ןבָאה שיטקאפ .סעד
 2ּפ עקגיל ,רעקיטאּפמיס ערעײז ןוא ןטסינומָאק :ןעגנוטכיר ענעדישראפ

 ןופ רענייק .ןפסיגויצ עכעלרעגריב וליפא ןוא ןשסידנוב ,םיצולח ,ןויצ;ילע

 ךוא סע טָאה רע ןֹוא ןעגנוגיצרעביא ענַײז ןטלאהאב טשינ סטָאה יז
 זא ,גננײצרעביא יד טקינײאראפ טָאה ןעמעלא .ָאפ טפראדעג טשיִנ

 נפש



 ;ענ ןלַאנַאיצאנרעטניא ןופ לייט רעקיטכיװ א זיא עינאּפש ןיא ףמאק רעד

 ;אפש יד ףיוא ןכָאה רעבירעד .םזישאפ ןוא עיטאהקַאמעד ןשיװצ ?גנאד

 ןפסידנוב ,ןויצ:ילעוּפ ,ןטסילאיצַאס ,ןטסיגומָאק רעדלעפ:טכאלש עשינ

 ;טנַא ןיא רעכלעו ,טנַארפ:טשייהנײא ןַא טעדליבעג עשיאיײטרַאּפמוא ןוא

 ,ןעגנולדנאהרעטגוא ןַא ,סעיסוקסיד ןָא ,ןפוא ןכעלריטאנ א ףיוא ןענַאמש

 טירושנעמעצ ןרָאװעג ןיא טייהנייא עקיזָאד יד .ןכַאמּפָא ענעבירשעג ןָא

 .גנוגײצרעביא ןופ דישרעטנוא ןָא ןדלעה עשידיײ יד ןופ טולב םעד ךרוד

 תעב יצ ,ורּפָא ףיוא ,לָאטיּפש ןיא ,יישנארט ןיא ןכעפ ןכעלנעטנגַאט ןיא

 ָאד .עקידתמא ןא ,עכעלרע ןא ןעװעג טי"ײהניא רעיײז זיא עקַאפַא ןַא

 ילעֹופ ,טסידנוב ,טסינומַאק ןשיװצ דישרעטנוא ןיק ןעװעג טשינ ןיא
 :עטנעק ,טיײקטסײרד טָאה טרידיצעד ,ןשיאײטרַאּפמוא רעדָא טסינויצ

 רעד ןיא .ןריציפָא ןרָאװעג ןענעז עקיליוויירפ עשיטסינויצ .גנודליב ,ןשינ

 ?צ:יקעופ א ןבענ טסינומָאק א טעכרַאעג טָאה "ןיװפָאב ,, ןופ עיצקאדער

 .פסידנוב א ןוא טסינ

 ןײק ןעמוקעג ןיא רעביל המלש טסידנוב רעװעקַארק רעטְלַא רעד

 יירפ א טזָאלעגרעביא עקָארק ןיא טָאה רע .1997 רעבָאטקָא ןיא עינאּפש

 ןײז ןופ רעגגעהנַא רעײרפעג א ןבילבדאפ רע ןיא ףוס ןזיב .דניק א טימ

 ןיא .טנַארפײסשייהנייא םוצ טכעהטשעג ןליוּפ ןיא רעבַא טָאה רע .ייטראּפ

 :יעפ ןזיועגסיורא המלש טָאה זעגַאביא סַאסַאק ןופ רעגַאל:סגנודליכסיוא

 ;סאה ןפֹוג א יװ ןעמוקאב ביל םיא ןכַאה עלא ןוא ןילּפיצסיד ןוא םייק
 ןפשרע ןיא ןיוש רע טָאה סעצניװפַאב ערעדנא ךס א יװ יוזא .רבח ןקיצ

 םעד טגטָאפעגכַאנ טָאה רע .רעגקעז רעטלא ןא יװ טפמעקעג גָאט:טנַא-פ

 2;עג ןוא ישנארט רעטקורענסױרַאפ א ןיא ןאמפוג לָארַאק טנאדנעמַאק

 םעד ט"ײלגאב יוזא םָאה רע .ןלעפאכ ענַײז עלא טקיפעגסיוא סאזכרַאה

 .םיא ןופ טײװ טשינ קידנלאפ ,ןיירא טיוט ןזיב םנאדנעמַאק

 :יא ןעװעג ןיא ץישּפילנַאטנערַאל ןימינב טסידנוב רעוועשדאוו רעד

 דילגשיס א ,"םקַאפַאלאּפ) ןַאילַאטַאב ןיא רעפמעק עטשרע יד ןופ רענ

 :ַא7 ןימינב  .גניײיטשטנא עטאס ריא טניז עינאּפמָאק:ןיװטָאב רעד ןיפ

 2עֶנ עינַאּפמַאק=ןיװטָאב רעד ןיא ןעמוק ןייז רַאֿפ ךָאנ טָאה ץישּפילגָאטנער

 טאהעג ןַאד ןיוש טָאה רע .טנַאשזרעס א ןופ גנאד םעד ןברָאװרעד טאה

 עכעלטע ןיא רע עכלעו תעב ,ןפמאק ערעסערג ייד א ןיא ןעמונעגלײטנָא

 ןָא טריפ רע וװ ,עינאּפמָאק:ןיװטָאב רעד ןיא .ןרָאװעג שעדנוווראפ לָאמ
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 חמלש ,וקסנומַאק קַאשו--- סקנול ןופ ;װז ןשוװצ .סעצנוװטָאב עפו דג ַא

 (רעטפנופ) קננמ לאונאמע ,רעטכעל .ו

 ;:װו ןשוװצ  .עדַאגורבײוקסװָארבמַָאד ןופ א

 ,יקסװָאכוונָאק לעומַאס ,טַאנַארג ז ,ןַאמבװט װַאלסעלַאב

 שרעה ,ןַאמלוא ןַאטַאנ ,גרובצנוג דלָאנרַא ,קעבושוג קיווהול ,ףרַאדײז ןַאמוש
 ןַאמָאר ,םוובנשרוק קעוועס לא

 רעפמעק עפורג ַא .1998 ץינָאלאטאק
 ךרַאנרעב ,קנימ לאו נַאמע

 ,טרָאּפָאּפַאר ,ןעוָאר וטנעצנוװ ,קודלודעג הנוו
 ןַאמײװ בוקַאו ,"רַאקסַאגַאדַאמ, ,ןיקאפ ןָאעל ,ַאדעובולָאס ןַאפעטס ,!קסוװָאלרע 4 : = , שא 7 8 8 = , = 666 לא = 2





 :קא ןא ןעמונעג טָאה רע .טעדנווװראפ רעדיװ רע טרעװ ,ןָאטולּפ א טימ

 .עינאּפמָאק לעד ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג:רוטלוק ןיא לײטנַָא ןווימ

 ןוא 'ןיװסַאב  ןופ עיצקַאדער רעד ןיא דילגטימ א ןעװעג ךיוא זיא רע

 רעלנישראו רע טָאה עדירעל יב קַאטַארטנַאק ןיא ןלאפעג ןיא רע ןעװ

 עיינ,) ."לַאירעטַאמ:עיצקַאדער םעד ןופ ?ייש ַא טַאהעג קַאזקור ןייז ןיא

 .(1088 יַאמ 19 ,?עסערּפ

 ןיא ביולרוא ןייז תעב טָאה ?סירב ןופ ?מהרבא טסינויצנילעוּפ רעד

 דעד ךרוד טיײלגַאב ,?עסערּפ רעיײנ , רעד ןופ עיצקַאדעד יד שכוזַאכב זירַאּפ

 א ןבעגעגּפָא טָאה רע .עששּפַאט --- ייטראּפ ןייַז ןופ ןירעוט רעטנאקאב

 ;ישראפ יד ןיא לײטנַָא ןייז ןגעװ טקייצרעד ,ןרענָאיצילימ עלא ןופ םורג

 עײנ יד ןא ,םירבח ענייז עלא ןֹופ ןעמַָאנ ןיא ןטעבעג ןוא ןפמאק ענעד

 .ןרַאילּפמעזקע לָאצ רערעסערג א ןיא ןרעװ טקישעג לָאז ?עסערּכ

 זיא -- גנוטייצ:ןיװטַאב יד טביירש --- יקנילעיב טסינויצנילעוּפ רעד ,

 רעשיּפיט א ןעװעג זיא סָאד .ןזיירק ערעדנא ץנאנ ןופ ןעמוקעג זדנוא וצ

 .ןלֹוּפ ןיא ץנענילעטניא רעשידיי רעשיטאהקָאמעד רעד ןופ רעײטשרָאפ

 רעד ןופ לרוג רעד ןדישטנא טרעװ ַאד ןא ,גנונעכער א ךיז קידנבעגּפַא

 :עפסָארּפ ןייז טרידיװקיפ רע טָאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןוא עיטאהקָאמעד

 ןיא ןעגנוטכירנייא עשימאנידָארטקעלע ןופ .גנומענרעטנוא = עקידנדיד

 .עינאּפמַאק-ןיװמַאב רעד ןיא ןפמעק ןעמוקעג ןיא ןוא עשראוו

 .םירבח ערעזדנוא טימ טבעלעגניא טוג רעײז ךיז טָאה יקנילעיב

 ןיא טָאה ,טײלספרָאד סנטסרעמ ,רענלעז עשינאּפש יד וצ גנומענַאב ןייז

 רימ ןא ,טביולנעג טשינ טלָאװ רעניק ןא ,תוטשּפ ליפ יוזא טאהעג ריז

 טשינ .רעמענרעטנוא ןכײר א ןוא רעינישזניא ןא םימ ןַאט וצ ָאד !בָאה

 עז ןיקנילעיב ןופ דניירפ עטסעב יד זא ,זיא שיטסירעטקאראכ רעקינײװ

 ,עינאּפמָאק רעזדנוא ןופ ןטסינומָאק רעניטסעלַאּפ עקינײא ןעװעג ןענ

 .םזינויצ ןופ רענגעק עטגייצרעביא

 :ַאּפַא ןייז טימ .טסינַאפעלעט א ןרָאװעג יקנילעיב זיא טנַארפ ןפיוא
 רע עטסכעלרעפענג יד וצ ןיב ןעגנורדעגנײרַא רע ןזיא טאר

 ןשיװצ ןבילבראפ רע ןיא ,ןעיצקירוצ טזומעג ךיִז טָאה ןעמ ןעװו .רעט

 .גנודניבראפ עשינַאפעלעטפ יד ףוס ןזיב ןטלאהוצנייא ידכ ,עטצעל יד
 ;:םישַאפ ַא ןופ ןרָאװעג ןפַארטעג רע ןיא ,טַארַאּפַא ןייז קידנענידַאכ ןוא

 :אב ןוא םענעבעגעגרעביא ןא ןריולראפ םיא ןיא ןכַאה רימ .?יוק רעשימ

 ".רעפמעק ןטרעטסיײג
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 יד ןבָאה ,עינאּפמָאק:ןיװטָאב רעד ןופ גנוייטשטנא רעד ךָאנ דלאב |

 וצ ידכ ,ןעננוננערטשנַא עסיורג טכאמעג ןיראּפ ןיא ןטסינומָאק עשידיי
 ;ידרָאָאק לָאז רעכלעוו ,טעטימָאק ןשיאײטרַאּפ:ױשיװצ םעד ןריזיוװיטקַאער

 :1ערטשנַא ערעייז .עינַאּפש ןיא רעפמעק עשידיי יד תבוטק עיצקַא יד ןריג

 העידי יד ןבָאה סעצניװטַאב יד .ןטַאמלוזער עקיטסניג ןבעגעג ןכָאה ןעגנג

 זיא "ןיװפַאב , גנוטייצ:טנַארפ רעייז ןיא .דיירפ סיורג טימ ןעמונעגפיוא

 ."מולב ןופ טנַארפ:סטיײהניא רעד, ;ל?לקיטרַא שיטסַאיזוטנע ןַא ןענישרעד

 ;ַָאק עשידיי יד ןכָאה ןירַאּפ ןיא זא ,םעד ןגעו העידי עטשרע יד, ?

 רעמאזנימעג א ֹוצ טקיניאראפ ךיז ,עקניק .צ.ּפ ןֹוא "דנוב ,, ,ןטסינופ
 וצ ןיא -- רימ ןענעײל -- עינאּפמָאק רעזדנוא תבופל עיצקא:ףליה

 ;םסע ןפיוא עקַאטַא רעסיורג רעזדנוא ךָאנ געט עקינייא ןעמוקעגנָא זדנוא

 םימ "עסערּפ רעיײנ, רעד ןופ ןרַאילּפמעזקע רַאּפ יד .טנָארפ רעדודַאמַאד
 יד ןיא ..ןרָאװעג טּפאכעצ שממ ןענעז םעד ןגעװ ןציטָאנ עטשרע יד
 ןבָאה ,ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה רימ וװ ,עיניק;רעייפ רעד ןופ ןעיישנארט
 .סעיינ יד טריטנעמַאק םירבח ןּפֹורג

 רַאװעג ןַאד זיא ןיראּפ ןיא טנַארפײ:סטיײהנײא רענעפאשעג:יינ רעד
 ייזא ןוא עינאּפמָאק רעזדנוא ןיא ןכערּפשעג יד ראפ עמעש:טּפױה יד
 :יורג רעטצעל רעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןעװעג ץלא ךָאנ ןענעז רימ יװ
 :ָאס רעד רעביא ןכערּפשעג יד ןענעז ,ַאדַאמעק ארעיס ףיוא טכאקש רעס

 ןיא עמעט רעטײװצ א ןיא רעבירא ןיילא ךיז ןופ יװ עיצקא?טעפיראדיק
 ;צע5 יד ןופ ןשינעבעלרעביא ןוא ןעננורענירעד יד טימ ןטכָאלפראפ ךיז
 טָאה םעמעט ײװצ עקיזָאד יד ןופ ךירטש:סננודנניבראפ םלא ןוא געט עמ

 ;נֹוא םָאװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא סָאװ ,טקאפ רעד םגידעג ךעלנייװעג

 ןבַאה ,גנוטכיר רעשיטילַאּפ ןופ דישרעטנוא ןָא ,םירכה רעזיראּפ ערעזד

 יד עינאּפש ןיא ָאה ןבָאה ,קלָאפ ןשינאּפש םעד ףליה וצ טקיניאדאפ ךיז

 ןיפ טנַארפ:סטיײהנײא ןַא טעמתחענ טולב רעײז טימ עקיליוװיירפ עשידיי

 . וי ."םזיַארעה ןֹוא שפנ:תריסמ ןופ ,ףמַאק

 א טהיפענ קלַאפ עשינאּפש סָאד טלמעד ןיוש טָאה רָאי ייווצ טניז

 יד טָאה טימהעד גנאהנעמאזוצ ןיא .םזישאפ ןגעק ףמאק ןטרעטיבראפ

 ;עקלעפאב רעשידײ רעד וצ טסעפינאמ א טקישעג עינאּפמָאק:ןיװטָאב

 יו עוװיסנעפָא רעד ןופ קילבנָא ןיא ןקינייאראפ וצ ךיז ףור א טימ גנור

 . .ןטנעמוקַאד :לייט ןיא ןעגנערב רימ ןכלעװ ,םזישַאפ
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 ָאנורעמ ,קעלא קערוש ,ָאק לעשטרַאכ -- סקנול ןופ
= 





 ליימ רעט"3

 עינַאּפש ןיא רעּפמעק עשידיי יד טימ טעטירַאדילַאפ





 סעיצקא-טעטירַאדילָאפ עטשרע

 :גָאק ךיז טָאה ָאד .עינאּפש ֹוצ ןטסטנעָאנמוצ ןעוועג זיא ךיירקנארפ

 ?קעג ןענעז ָאד ,עיצקַא;טעטיראדילַאס עלַאנַאיצאנרעטניא יד םרירפנעצ

 על ענעדישראפ ןופ עקיליוויירפ עשידיי יד ךיוא ,ערעדנא ןשיװצ ,זעמ

 םסעיצאזינאגרַא עשידיי יד .ץענעהג עשינאּפש יד ןעלגומש וצ ידכ ,-עד

 :געטגנַאמ טעמב ,רעטקעריד א ןיא ןיימש טנַאקעג ןבָאה ךיירקנארפ ןיא

 ןרָאװעג ךיוא ןיא ַאד .ןרענַאיצילימ עשידי יד שיט גנודניבראפ רעכעל

 ?ןיװטָאב רעשידײ רעד תכוטל עיצקא עשידיי שיפיצעפס א טריזינַאנרַא

 עפסטיירב יד ןניוצעננײירא ןרָאװעג ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,,עינאפמַאק

 .גנורעקלעטאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 ךיוא .טנַארפײטקלָאפ ןופ דנאפ סָאד ןעװעג טפמעד ןיא ךיירקנארפ
 עכעלטיהנײא ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא ןענעז הכיבס רעשידי רעד ןיא

 ןופ גנוקיליטאב רעד טימ ,רעטמעק עשינאּפש עשידיי יד תכופל סעיצקא

 ,עקניל עשידיי יד ךיירקנארפ ןיא ןבָאה ייברעד --- ןעייטראּפ ענעדישראפ

 ,םיקיטעט עלאנעק א ןעלקיופנא טנָאקעג סעיצאזינאנהַא עוויסערגָארּפ

 ןיא םיבֹושי עשידיי ערעסערג ערעדנא ןיא ךעלנעממוא ןעוועג זיא םָאו

 .עּפַארײא

 :טלעװ ייװצ יד ןשיװצ ןופ טיײצ ןיא ךיירקנארפ ןזיא ,טסווװאב יו

 ןעמוקעגנַא ןענעז ַאד .עיצארנימיא:סאמ ןופ דנאפ א ןעװעג תומחלמ

 ,ןראגנוא ,ןלוּפ ,עינאּפש ,עילאטיא ןֹופ רעטעברא רעטנזיופ רעטרעדנוה

 עכיורג רָאג א ןעגופעג ךיז טָאה יײז ןשיװצ .רעדנעל עשינאקלאכ יד ןופ

 2נעק עהעדנא ןוא עינעמור ,ןראגנוא ,ןליוּפ ןופ רעטעברא עשידיי לָאצ

 :םיֹוא ןרָאי רעקיטיירד יד ןיא ךיירקנארפ ןיא ךיז טָאה םורא יוזא .רעד

 ןענאטשאב ןיא םָאװ ,בושי רעשידיי רעקיטכיװ רַאו א טקיטלאטשעג

 .עקידנמעברא ןופ ךעלכעזטּפוה

 רעד ןיא לעיצעּפס ןוא טיײקיפעט רעלאנעל ןופ ןעננוננידאב יד ןיא

 לָאצ ערעסערג א טעדליבעגסיוא ךיז טָאה טנַארפ;קקלַאפ ןופ רעפסָאמטטא

 :אב א טניאעגסיוא ןבָאה קסָאװ ,סעיצאזינאגרַא עװיסערנַארּפ עשימאניד

 ?רעד ןירַאּפ ןיא ןיא 1094 טניז .בושי ןשידיי ןפיוא סולפנייא ןקידנפייד
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 2נָא יד ."עסערּפ עײג,, יד -- גנוטײצ:גָאט עוװיסערגָארּפ עשידיי יד ןעניש

 יד טליּפשעג ןבָאה סעיצאזינאגרָא עװיסערגָארּפ יד ןיא לָאר עקידנריפ

 ײטראּפ רעשיטסינומָאק רעשיזיוצנאהפ רעד ןֹופ .ק.צ םייב .ןטסינומָאק
 :ַאק ןֹוא טריפעגנָא טָאה עכלעו ,עיסימָאק עשידי א טריטסיזקע טָאה

 ןטשהע ןופ .סעיצאזינאגרַא עװיסערגַארּפ יד ןופ טייקיטעט יד טרינידרַא

 יד ןבָאה ,גירק רעשינאּפש רעד ןכָארבעגסױא ןיא סע טניז ןָא טנעמַאמ

 ןסאמ עשידיי יד ןריזיליבַאמ וצ ידכ ,ץלא ןָאטעג ןטנעמעלע עוװיסערגָארּפ

 עסיורג טכאמעג טָאה עיסימָאק עשידיי יד .רעפמעקנעינאּפש יד תכופל

 עשידי יד ןופ טעטימָאק:רינידרָאָאק א ןפאש וצ ידכ ,ןעגנוגנערטשנַא

 ןויצ:ילעוּפ ןוא ''דנוב , ,ןטסינומָאק ןופ ?ײטנַא ןטימ ןעייטראּפ:רעטעברא

 טַאה טעטימָאקײרינידרָאָאק רעד .ןעננולעג ףוס םוצ ריא זיא סָאד .עקניק

 ןיא רעפמעק עשידיי יד תבוטל סעיצקַא עכעלמייהנייא ייד א טריפעג

 .עינַאּפמָאק:ןיװטַאב רעד תבוטק רעטעּפש ןוא ,עינַאּפש

 ןעמאר יד ןיא ןרָאװעג טריפעג ןיא ןסאמ עשידיי יד ןופ עיצקא יד

 טעטימָאק םעד ןיא .טעטימָאק ןשינאּפש:שיזוצנארפ םעניימעגלא ןופ

 איננאה עט'ח יד טריגעלעד סעיצאוינאגהָא:סקלָאפ עשידי יד ןבָאה

 ןגעװ ,(רעצרַאװש) גרעבנעטלַאפ לטָאמ רענַאיצילימ ןופ יורפ ,ץרַאװשי
 ערַא רעזדנוא ןופ לייט ןטשרע םעד ןיא ןבירשעג ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו

 23אנרָאןעיורפ רעד ןוא ףליה?סקלַאפ רעשידי רעד טימ ןעמאזוצ .טעב

 .םעברא עכעלנעטגגַאט עקיטיײנ יד טריזינאגרַא יז טָאה ,עיצאז

 :ישראפ ןופ עקיליוװיירפ עשידיי יד ןעמוקעגנָא ןענעז גָאט ןדעי טעמכ

 ןכוטש טימ ןגרָאזאב ,ןעמענפיוא טזומעג יז טָאה ןעמ .רעדנעל ענעד

 א טימ טרָאּפסַאּפ ןייק ןבָאה טזומעג טשינ טָאה ןעמ וװ ,ןלעטָאה ןוא

 :ןשַאפ ?סיב ַא טימ ,ןענַארָאטסער:רעטעברַא ןיא ךעלמיווק טימ ,עזיוו

 ןרָאפּפָא ןראפ .ךיש ,גנוריילק ,שעװ ןבעג טזומענ ןעמ טָאה ?ייט א .טלעג

 יד ןֹופ תונתמ ןעמוקאב ןרענַאיצילימ עּפורג עדעי טָאה עינאּפש ןייק

 2;עזעג טנדהָאעגנײא ךיֹוא ײז טָאה ןעמ ,סעיצאזינאגרַא;סקלַאפ עשידוי

 .ןטעקנַאבײסגנונעג

 2רָאפּפָא יד ןופ סעילימאפ יד ראפ ןגרָאז טזומעג ךייא טָאה ןעמ

 טקישעג טָאה ןעמ ,ףליה עכעלטַאנַאמ א ןעמוקאב ןבָאה ןעיורפ יד ,עקיד

 :עג טנדרָאעגנײא ןענעז בוט:םוי ןדעי .סעינָאלַאק:רעמוז ףיוא רעדניק יד
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 :טפורשפווא -- גנַאגנײרַא ןבענ .עינַאּפמָאק?ןיװטָאב ןופ שינעטלעהַאב?טנָארּפ
 ."ןיװמָאב ןופ שינעטלעהַאב ןיא סעקַאשטשװָארבמָאד;





 ;ורפ יד טלגנירעגמורא ךיֹוא טָאה ןעמ .ןעגנורעייפ:רעדניק יז ראפ ןרָאװ

 םיצ רעד טימ .גרַאז ןוא ףליה רעשילארָאמ םימ ןרענַאיצילימ יד ןופ ןע

 לײט ןסיועג א ףיוא ןרָאװעג םרעטיירבעגסיוא טעטיראדילָאס יד ןיא

 סע ןעװ ,1098 ןיא .רעדנעל ערעדנא ןיא ןרענַאיצילימ ןופ סעילימאפ

 ;אּפש:שידײ -עד -- עיצאזינאגרָא עלעיצעּפס א טרינַאיצקנופ ןיוש טָאה

 עצימש רעטנענאמרעפ א טיס ןעמונעגמורא רע םָאה ,טעטימַאק רעשינ

 ןפױּפ ןיא 120 ,ךיירקנארפ ןיא ןרענַאיצילימ עשידיי ןופ סעילימאפ 8

 .עגיטסעלַאּפ ןיא

 יד טימ גמודניכראפ עכעלגעטגנַאט א ןרָאװעג טריזינאגרַא ןיא'ס

 ;ג8 ןֹוא גראומסע טימ ךעלקעּפ טקישעג טָאה ןעמ ,ןרענַאיצילימ עשידיי

 טריזיליבַאמ ןענעז ליצ םעד וצ .רעכיב ,ןעגנופייצ ,ןכאז עקיטיינ ערעד

 וטלאהעגנָא ןבָאה עכלעװ ,סעיצאזינאגרַא:סקלַאפ עשידיי עלא ןרָאװעג

 .עינאּפש ןיא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןפסיװיפקא ערעײז טימ טקאטנַאק א

 ;רא עשידײ יד ןופ טעטימַָאק:רינידרָאַאק ןכרוד ןיא 1087 בײהנַא

 ;אּפש םעד ףליה ֹוצ עיצקא ןא ןרַאװעג טרימאלקַאדּפ ןעייטראּפ:רעטעב

 ;רינידהָאַָאק רעד .קנארפ טנזיוט 00 ןרָאװעג טלמאזעג זיא'ס ,קלָאפ ןשינ

 ;רעביא רעטלעג עטלמאזעג יד ןופ טפלעה א ןסָאלשאכ טָאה טעטימַאק
 ?עדנא רעד ראפ ןֹוא עינאּפש ןיײק ןטקודַארּפ ןיא רעדָא ןמוזמ ןיא ןקיש

 .סנאלובמא םענרעדַאמ א ןפיוק טפלעה רעד

 :עגסיוא ןרָאװעג עינאּפש ןיק ןיינקעװא ןראפ ןיא סנאלובמא רעד

 :ןערֹוטַאס ירד ,8 (ןענײרַאפַארּפ) ןיוה:ןטַאקידניס ןופ ףיוה ןפיוא טקעטעי

 ןשטנעמ:סקלַאפ ערעדנַא ןוא סעכַאלעמלַאב ,,העמעברַא .עשידיו = .ַארַאמ

 :אפש יד ראפ הנתמ רעײז ףױוא ןַאט קילב א טּפאכעגּפַארא ךיז ןכַאה

 רעטרעדנוה ךיז ןבָאה 109/ לירפא 17 ןופ גָאט ןצנאנ א .רעפמסעק עשינ

 .זיוה:ןפאקידניס ןראפ טלמאזעג ןשטנעמ

 :"עסערּפ רעיינ, רעד ןופ רעטרַאּפעד ַא טליצרעד סע סָאװ טָא

 ןעמוק סָאװ ,רעטעברא ןופ סיורא:ןיירא םעניימעגלא םעד ןיא;

 ןטכעג רעטעברא עשידי יד ןבָאה ,סַאעַארַאמ:ןערוטאמ ןֹופ ףיוה ןמיוא
 רעייז ןקוקַאב ןעמוקעג ןענעז יז :ץַאלּפ קידובכב ַא ןעמונרַאפ גָאטימכָאנ
 ןיא ןרענַאיצילימ עקידנפמעק יד ראפ סיורא ןקיש יז סָאװ ,סנאלובמא

 .עינאּפש

 טימ סעטַאט ןוא סעמַאמ עטלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןעמוקעג ןענעז'ס

 עלא ןופ סנאלובמא םעד טּפאטאכ טָאה'מ .טנעה יד ראפ רעדניק יד

 :עשאב קידעבעל א סעּפע יװ ,ןזיא:רעצנאפ ןטלאק םעד םעלגעג ,ןטײז
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 :ןָארש רַאּפ יד :קינײװעניא ןופ ךעלעקניװ עלא טריװרעסבָא ןֹוא שינעפ

 דָאר;װרעזער םעד ,ךעלקנעב:ןראטינאס יד ,עקפאש-ןקײטּפָא יד ,ךעלטעב

 | .ןסעזעג יד ןוא

 :רניק םעניילק ןייז ןָא טזייוו עטאמפ א

 .ךיז טגַאלש םייח רעטעפ רעד וװ טרָאד ,עינאּפש ןייק זיא'ס ---

 ןיק טשינ טדער ןוא ןבענרעד טייטש ,רעטסעװש סמייח ,עמאמ יד

 טא טיירד ןוא רעדורב ןיא ,סיוא טזייװ סע יװ ,ךיז טנאמרעד יז .טרָאװ

 י .יּפָאק םעד

 :םיױרָאפ ןעגנולעג זיא אנוש ןשיטסיקנארפ םעד ןעוו ,1987 יאמ ןיא

 ליִצ ןטימ ָאאבליב טָאטש יד טריקָאלב רע טָאה ,דנאק:ןקסאב ןיא ןײגוצ

 :ערּפ עיינ,, יד .גנורעקלעפאב עליוויצ יד ןטכינראפ ֹוצ ןוא ןרעגנוהוצסיוא

 עשיקסַאב יד רַאפ טיורב ,, :ּפָאק ןקיזיר א טימ סיורא טלמעד זיא "עס

 רעננוה ַא טימ טָארד םזישַאפ רעד ןעמעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 עויסערגַארּפ עשידיי יד ןופ עיצקא:ספליה רעד ןגעװ קידנדקעמ ,"טיוט

 טימ ָאטױא;טסַאל א ןעלמאז ֹוצ ןסָאלשאב ןבָאה יז .סעיצאזינאגרַא

 קעווצ םעד וצ .ָאַאבליב ןיא גנורעקלעפַאב רעקידנרעגנוה רעד רַאפ ןזייפש

 ןעגעײל רימ וװ ,גנורעקלעפאב רעשידײ רעד וצ ףֹור א ןענישרעד זיא

 :ןרעדנא ןשיװצ

 ןדייל יד וצ ראבליפ רעייז ןענעז ךיירקנארפ ןֹופ ןסאמ עשידיי ידע

 עשיקסאב יד ןטכינראפ ןליװ סָאװ יד זא ,ןסײװ רימ .קלָאפ ןשינאּפש ןופ

 :טיה ןענעז סָאד .םיאנוש עטסקיטולב ערעזדנוא ןענעז קילבוּפער;סקלָאפ
 .קלָאפ עשידיי סָאד ךיוא ןטכינרַאפ ןליוװ סָאװ יד ,ןטנעגַא ענייז ןוא רע*

 סעיצאזינאגהָא;סקלָאפ ןוא רעטעברא עשידיי יד ןפראוו רעבירעד

 ןקידנרעגנוה םעד ףליהוצ ;ףור םעד ךײרקנַארפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד וצ

 :אב ,סעיצאזינאגחַא ...!גראוונסע ןוא טלעג טלמאז ...!קֶלָאפ ןשיקסאב

 !ךייא טרעייטש

 עג ;יקסװַאקינַאמ ראטערקעס --- עיסימָאק עלאקידגיסרעטניא
 2טנעצ ;יקסנימַאק קַאשז רַאמערקעס --- ?עסערּפ רעיינ ,, רעד ןופ דגיירפ

 -- ןטאנַארטַאּפ ןופ עלארטנעצ ;ששימאדא .א -- טאה:רוטלוק רעלאה

 ;טנַארג .א ראטערקעס -- ןדרָא;רעטעברא ;גרעבנייו .נ ראטערקעס

 :לעקניפ .ר ראטערקעס -- םזישאפ ןֹוא המחלמ ןגעק גנוגעוואב:ןעיורפ

 טפאשלעזעג ;שטיװָאקשָאס ערדנא -- ףליה:כקלָאפ עשידיי ;ןיימש

 רעזירַאּפ) טַאיּפ ןופ דניירפ ;ןָאמַאניצ .שי -- דניק:רעטעברַא ןופו דניירפ
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 רָאכ2סקלַאפ רעשידיי ;ןַאמײנ -- (.ד .ד -- רעטַאעט:העטעברַא עשידיי
 טאיליו ראטפערקעס -- (קסַאי) בולק:טרַאּפפ רעשידיי ;םיובגענעט ---

 .רענליוװ ןַאמָאלַאס -- "קיא) 2תולק:טנגוי רעשידי ;ןירג

 רעד .קנארפ טנויופ 90 ןרָאװעג םלמאזעג ןיא טײצ;דרַאקער א ןיא

 :עג טלעטשעגסיוא ךיוא לָאמ סָאד ןיא ןיּפש טימ ָאטיוא:טסאל רעטמשרע

 מאה ןגָאװ םענופ גנעל רעצנאג רעד ףיֹוא .טייקכעלטנפע רעד ראפ ןרָאװ

 :שידיי ןיא טפידשפיוא ןא ןעגעייק טנַאקעג ןעמ

 -- ַאַאבליב ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ עקירעגנוח יד טעוועטאר,
 ןופ הנתמ א !ץעינַאּפש ןייק ןיײּפש (.ד .ד -- ַאטיוא טסַא;) ןֿאימַאק

 ."ךיירקנַארפ ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 ןעמאזוצ ,יַאמ ןט:20 םעד עינַאּפש ןייק ןעגנַאנענּפָא זיא ןגָאװ רעד

 ;אןינאגֹרֲא עשיזיוצנארפ יד ןופ טקישעג ,סָאטיוא;טסאל 24 רָאנ טימ

 .ןײּפש ןַאפ 00 ןטלאהטנא ןֿבָאה יז ,סעיצ

 םעיצאזיגאגרַא עויסערגַארּפ עשידיײ יד ןבָאה ינוי ןט:12 םעד תבש

 .גראוונסע טימ ָאטױא;טסַאל ןסיײווצ א טקישעגּפַא

 ןיא גנורעקלעפאב רעשיקסאב רעקידנדײל רעד טימ ליפעגטיס רעד

 יד שיטסירעטקאהאפ רעײז ןיא טרפ םעד ןיא .רעקראטש א ןעװעג

 אישורדװ ?עונא ,חלנ רעשיקסאב רעד סָאװ ,גנורעלקרעד עכעלטפירש

 :"עסערפ רעיײנ רעד ןֹופ טגעדנַאפסערַאק םעד ןבעגעגרעביא טָאז

 :אב סָאװ ,עלא יד .שטנעמ ןיא עטסכעה סָאד ןיא ?יפעג:תונמחר,
 ;?עטַארּפ רעדָא די א ,קילַאטאק א ןיז סָאד לָאז יצ ,םימרעד ריז ןצוג

 ןא טימ טשינג ןיא סָאד ביוא ,גנונעקרענָא ןֹוא ביופ טרעו ןענעז ,טנאמ

 .ליצ ןטנכערעגסיוא

 ןםלעה ןירַאּפ ןיא רעטעברא עשידײ יד ןא ,טנַאזעג רימ טָאה ןעמ

 ץקנאד ,ןדישרעטנוא טשינ רָאנ ךימ לָאז סע טָאװ .רעדניק עשיקסאב

 ."ןבעגעג טָאה טָאג סָאװ ,ןליפעג:תונמחר יד ראפ ךיא

 :ףקלָאפ , יד טָאװ םישדח:רעמוז עסייה יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעו

 ןפלעה ֹוצ עיצקא ןא טריזיגאגרַא גנוגעװאב:ןעהרפ רעד טימ "ףליה
 :רעמוז) טגאקאוו ףיוא ןרענַאיצילימ עשידיי יד ןופ רעדגיק יד ןקישסיורא

 ,ןפטַאקידגיס יד טימ ןעמאזוצ יז ןבַאה קישיוצכיײלג .(.ד.ד --- סעינגָאלַאק
 ראפ עיצקַא ןא טריפעג (ןטפאשנאמסדנאק) םעפעיסָאס ,ןטפאשלעזעג

 .(1087 ילוי) ףייז ןוא ןטעראניס ,דַאלַאקָאש ,ןײּפש ןעלמאז

 ןויפקא ןא ןעמונעג "ףליה:סקלַאפ , יד טָאה רעטעּפש שדֹוח א טימ

 עשינַאּפש יד תבופל ױנַאב ןיא בוט:םוינדסעפ םעד ןטיירגוצ ןיא לײטנָא
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 ןלַאנָאיצאנרעטניא ןכרוד ןרָאװעג םריזינאגרַא ןיא סָאװ ,ןרענַאיצילימ

 ןשיריי ןלעיצעּפס ַא טיירגעגוצ טָאה "ףליה:סקלָאפ,, יד .טעטימַאק:ספליה

 יא יד ןיא ןפמעק סָאװ ,יד ןופ ןעיודפ עלא ןדאלעגנייא ןוא םאהנַאהּפ

 .סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעט

 ;אפש ןופ עטעהנווװראפ ןעמוקנָא ןביוהעגנַא ןבַאה 1987 רעמוז ףוס

 ?םָאב עטפָא ןוא ןעגנוגנידאב:המחלמ ערעווש יד בילוצ ןבָאה עכלעוו ,עינ

 .עינאּפמש ןיא ןרעװ טלייהעג טנַאקעג טשינ ןעגנורידראב

 ןיא לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא לײטנפסרעמ ןענעז ײז
 ןבָאה סעיצאזינאגרָא;םקלָאפ ןֹוא :רעטעברא עשידיי יד .זירַאּפ ןבענ ,ןַאבַא

 ןופ סעיצַאנעלעד רעקילדנעצ .רעפסַאמטַא עמערַאװ ַא יז רַאפ ןפאשעג

 .עז (ןלַאטרַאװק:טָאטש) ןענַאמסידנָארַא ןוא סעיצַאזינַאנהַא ,ןטַאקידניט

 .ו.א.א גהַאװשַאנ ,ןכַאז עכעלצונ קידנעגנערב ןכוזַאב יז ןעמוקעג ןע
 רעד ןופ עיצַאנעלעד א ןַאבָא ןײיק ןעמוקעג ןיא 1087 רעבמעװַאנ ןיא

 .ערעדנַא ןוא יקסװָאלַאשזד ,ןיקסילּפ --- עּפורג;רעבײרש רעװיסערגָארּפ

 פָאה סָאװ ,רעכיב עשידי 29 עטעדנוװרַאפ יד רַאפ טכַארבעג ןבַאה ייֵז

 :גוװרַאפ עשידיי יד ייב םײקרַאבקנַאד ןוא דיירפ סיורג ןפורעגסיודא
 .ןרענַאיצילימ עטעד

 טעטימָאק רעשינאּפש"שידיי

 עינאּפש ןיא ןרענָאיצילימ עשידי לָאצ יד ןעו ,198/ רעמוז ףֹוס

 ערעדנא ןיא ןוא ןירַאּפ ןיא ןעו ,עטנאזַאּפמיא רַאג א ןרָאװעג ןיוש ןיא

 עשידיײ יד ןופ סעילימאפ רעטרעהנוה ?יפ ןבעל טעטש עשיזיוצנארפ

 ריז ןרעסערגראפ ןיײיא ןיא טלאה עטעהנוווהאפ לָאצ יד ןעו ,רעפמעק

 2ַאס רעטיירב א ןופ טייקידנעװשיונ יד ןוא ןלָאשיּפש עשיזיוצנארפ יד ןיא

 2עפס א ןפאשעג טרעװ ,רעקידנעגנירד ץלא טרעוו טייקיטעטמ:טעטיראדיל

 ;םעק עשידיי יד יבנק טעטיראדילַאס יד ןעלקיווטנא ֹוצ םזינאגרָא רעלעיצ

 .טעטימָאק רעשינאּפש:שידי רעד -- עינאּפש ןיא רעפ
 ;לאוו ןעװעג ןיא ראטערקעס .רעדילגפימ 7 ןֹופ ןענאטשאב ןזיא רע

 ןופ ןעיורפ ןעװעג ןענעז טעטימַאק םעד ןופ סגירעוט עקיטכיט .ראמעד

 ,אקלאקס ,ַאקצינטישז אמונ ,ץראווש אינַאה --- רעפמעקיעינאּפש עשידוו

 יד ןֹופ םינינע עשידירוי יד טימס .ערעדנא ןוא רעפעפ ,רעלקנירב עקמטעב

 רעגירג ןָאטסַאג ןעמונראפ ךיז טָאה סעילימאפ עחעייז ןוא ןרענָאיצילימ
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 ןֹוא רעלַאיב -- קישטגַארַא טעטימַאק םענופ עירעטלַאהכוב רעד םימ ןיא

 ךיוא רימ ןעניפעג דָאירעט ןקידרעטיײװ ןיא .רעקוצ ?מחרבא רעטעּפש

 עכלעװ ,ןרענַאיצילימ עטלײהעגסױא עקיגײא טעטימָאק ןשינאּפש ןיא

 .טנַארפ ןפיוא ןפמעק וצ רעהיװ ןעוועג קיעפמוא ןיוש ןענעז

 טײקיטעמ ןײז טלקיװטנא- טָאה טעטימַאק רעשינאּפש:שידי רעד

 ןיא ןרָאװעג טקדנאווחאפ רע ןיא לענשי רעיײז .ךיירקנארפ ןיא זיולב טשינ

 גיצאב ןדנֹובעגנָא טָאה רעכלעוו ,טעטימַָאק ןשינאּפש:שידי ןלארטנעצ א

 רעדנעק ײר א ןיא סעיצאזינאגהַא עשידיי עוװיסערגָארּפ יד טימ ןעגנוא

 ײע .עקידפא:םורד ןֹוא עיקארטסיוא ליפא ןוא עקידעמא ןוא עּפָאדײא ןופ

 ,המחלמ רעשינאּפש רעד תעכ ןיולב טשינ טיײקיטעט ןייז טסקיװטנא טָאה

 ועגופעג ךיז ןבַאה רעפמעק:עיגַאּפש עשידי יד ןעו ,רעפעּפש ךיוא רָאנ

 .ןרעגאק עשיזיוצנאהפ יד ןיא

 :ָארּפט טעטימַָאק רעשינאּפש:שידי רעד טָאה 1987 רעבמעצעד ןיא

 עשידיי יד רַאֿפ ןפערַאגיצ דעלקעּפ 9000 ןופ דָאװ;למַאז , ַא טרימאלק

 .ןעגנומראורעד יד ןגיטשעגרעביא ןבָאה ןטאטקוזער יד ."ןרענָאיצילימ

 2ַא7 םעד ןפרַאװעג טעטימַאק רעשינאפש:שידי רעד טָאה םעדכַאנ דלאב

 :ַאפ ןגעװ ןעלטימסָאמ עלענָאיצאזינאגהַא יד ןעמונעגנָא ךיוא ןוא גנוז

 עשידי ;רענָאיצילימ ןשידײ ןרעביא (.ד.ד -- תוסּפורטוּפא) שזַאנַארט

 :אּפש:שידי ןופ ףליה רעד טימ ךיז ןלָאז ןשטנעמ:טקלַאפ ןוא רעטעברא

 ןיא רעפמעק א טימ לעודיװידניא גנודניבראפ ןיא ןלעטש טעטימַאק ןשינ

 ןליפ ןזַאל םיא ?לכב ןוא ווירב ןביירש םיא ,דעלקעּפ ןקיש םיא ,עינאּפש

 ןסאממסקלָאפ עשידי יד טליפעג תמאכ ןבָאה סע סָאװ ,טייקמעראוו יד

 .רעפמעק עשיָארעה ערעײז ֹוצ
 ;3ָא ןפיס א טאהעג סָאה ווימַאיציניא עטגאסערעטניא עקיזַָאד יד

 וא םעיצאזינאגרָא רעקילדנעצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןכָאה ריא ןיא .גנאקק

 ןשידי ןרעביא סעיסימַאקישזַאנַארטַאּפ ךיז יב קידנפאש ,ןטַאקידניס

 :ַאזינַאגרַא ןוא ןטַאקידניס עקיזַאד יד ןופ רערילגפימ יד .רענַאיצילימ

 עשידיי יד תכוטק לָאצּפָא ןכעלפַאנַאמ א טיט טרעײטשַאב ךיז ןבָאה סעיצ

 .ןרענַאיצילימ

 :ע2) עינָאלאטאק ןוא ןָאנַארַא ןיא ןטכאלש עטרעטיבראפ יד ךָאנ

 עינאּפש ןדײנשעצ וצ ןעגנולעג ןיא סעדרַאה עשיטסישַאפ יד ןעװ ,(עדיר

 א רעײז ןעװעג עפעדנווהאפ לַאצ יד ןיא ,(1088 לירּפַא) ןעייווצ ףיוא

 ןלעוּפוצסױא טלמעד ןעגנולעג ןיא קילבוּפער רעשינאּפש רעד .עסיורג

 ?םטק עטעדנוווראפ 2000 ןעמענוצניירא גנוריגער רעשיזיוצנארפ רעד ייב
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 ;"אפ יד ןשיװצ .ןלָאטיּפש עשיזיוצנארפ יד ןיא ייז ןקיײה ֹוצ ידכ ,רעפ
 סע .עשידײ לָאצ עסיװעג א ןענופעג ךיז טָאה ןרענָאיצילימ עטעדנווו
 דנָאפ א ןפאש וצ עבאנפיוא עקידנעגנירה א טלעטשעג רעבירעד ךיז טָאה
 .רעפמעק עטעדנוווהאפ יד ףליהֹוצ

 אה ָאטאש יד ףיוא "לָאּפ , עפַאק ןיא ךיז ןענעז יאמ ןט:20 םעד

 רעד ןופ ןוא שעטימָאק ןשינאּפש םעד ןופ רעריפנָא יד ןעמוקעגנעמאזוצ
 טנזיוט 50 ןופ עיצקא ןא ןרימַאלקַארּפ וצ ןסָאלשאב ןוא '"ףליה:טקלָאפ,
 .ןרענַאיצילימ עשידיי עטעדנוודאפ יד תבוטק קנאהפ

 ןכָאה ריא ןיא .םענראפ ןסיורג רָאנ א ןעמונעגנָא טָאה עיצקא יד

 ,ױרשנַאמ יװ ,זירַאּפ םֹורַא טעטש יײר ַא ןירַאּפ רעסיֹוא טקילײטַאב ריז

 25 ,גרובסַארטש :טעטש:ניװַארּפ ייר ַא ךיוא יװ ,וויװשזליוו ,רטעסיב

 סרעדנוזַאב רָאג ןוא רָאפקעב ,ןעיסנעלַאװ ,ןָאיפ ,ןעטנַאק:ןעס ,ליוועג

 .זולומ

 טפאשדעטעברא רעשידיי רעד ןופ עיצקַא-טייהנייא
 עינַאּפמַאק-ןיוטָאב רעד תבוטל

 -אמ רערעװש א ,רעברַאה א טלעטשעג ךיז טָאה 1998 רעטניוװ רעד

 ;נגעטש יװ רעמ ןיא סע .גרעב עטקעדאב יינש טימ יד ףיוא רעפמעק יד

 :ַאװ םימ רענַאיצילימ ןשידי םעד ףליהוצ ןעמוק וצ קיטיינ ןעוועג קיד
 .ןכַאז עמער

 ;אּפמַאק:ןיװטָאב יד טריטסיזקע ןיוש טָאה טציא סָאװ ,טקַאפ רעד

 ;טעשירַאהילַאס יד ןרעטײרבסױא רַאפ ןעגנוגנידַאב ןפַאשעג טָאה עינ

 ;רגאהרעטנוא ןעמוקעגרַאפ ןירַאּפ ןיא ןענעז ראונַאי שדוח ןיא .עיצקא

 ןריזינאגרָא ןגעװ "דנוב,ןוא ןויצ:ילעוּפ עקניל ,ןטסינומָאק ןשיװצ ןעגנול

 :עפ ןט:8 םעד .ןעגנוטכיר:רעטעברא עלא ןופ עיצקַא עכעלטייהנייא ןא
 :טאקיגומָאק רעקידנגלָאפ ןענישרעד עסערּפ רעד ןיא ןיא 1098 ראורב

 עקניפל ,ןטסינומַאק עשידיי יד ןופ טעטימָאק:סננוקידנעטשרַאפ רעד,
 ;וצ טימ טָאה "דנַאברַאפײםעהעמ , ,ןטסילַאיצָאס .דיי ןוא ןויצ;יקעופ
 רעשידי רעד ןֹופ ןפאש םעד ןגעװ תועידי יד ןעמונעגפיוא םייקנדירפ
 ?אנרעטניא יד ןֹופ סיֹוׁש ןיא ןיװטַאב ילתפנ ןופ ןעמָאנ ןפיוא עיגאּפמָאק
 ;ענ רעד ןֹומ גנוטיײדַאב עסיורג יד טריבָארּפַא ןוא סעדַאגירב עלענָאיצ
 .טלעוו רערָאג רעד ןיא עקידנמעברא עשידיי יד ןופ ףמאק ןראפ שינעעש
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 יד טכאהטאב קיטיײצכײלג טָאה טעטימַאק:סננוקידנעטשראפ רעד

 רעשניװ ןפראש ןֹופ סיורא ןעגנירד סָאװ ,רעפמעק יד ןֹופ ןטייקירעװש

 .ףליה ןגעװ עינאּפמַאק רעשידיי רעד ןופ גנודנעוו יד ןוא

 ןטסלעגשמוצ יװ קיטיינ רַאפ טלַאה טעטימַאק:טגנוקידגעטשרַאפ דעד

 ןא ןָא טבײה רע ןֹוא רעדירב עקידנפמעק ערעזדנוא ףליה ֹוצ ןעמוק וצ

 ;ט ָאב ר עד ר אפ ן פ ע 7 פ מ ַא ק 200 ןפאש ראפ עיצקא

 ."ע יג א פ מט ַא קי װ
 :םקלָאפ ןוא רעטעברא עשידי יד ֹוצ רעבירעד ךיז טדנעװ רע

 רימ ידכ ,.א.א ךיש ,ןרעװַאלוּפ ,שעװ עמעראוו ,טלעג טסלמאז :ןשטנעמ

 .גנודילקאב עקיטיײנ יד ןקישסיורא ןטסלענשמוצ יװ ןענָאק ןלָאז

 רעבָא ןיֹוש .סעטסיק:למאז ןענישרעד ןלעװ געט עטסטנעַאנ יד ןיא
 ויא ,"עסערּפ רעיינק רעד ןיא ןעננורעײטשַאב ןרעװ ןגָארטעגנײרַא ןענַאק

 ;גיר;רעטעכברא ןופ לַאקַאל ןיא ןוא ןאפערב עד יר ,?4ןרעטש , בולק

 .לּפמַאפ יד יעיװ ער 0

 "!ץינאּפש ןיא רעפמעק עשידיי יד ףליה וצ עלַא,

 ןדילקאב ֹוצ ןעזעגסױרַאפ טָאה ןטעלּפמַאק 200 ראפ עיצקא יד

 רעטעלּפמָאק א טימ עינאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ רעפמעק םענייא ןדעי

 .ןכַאז עמעראוו ןֹופ גנוטַאטשסױא
 ,םעקטרוק עגרעדעל 200 :ןפאש וצ טנײלעגרַאפ רעבירעד טָאה ןעמ

 ,שעװ רַאּפ 200 ,ךיש עשירעטילימ רַאּפ 200 ,סרעװַאלוּפ עמעראוו 0

 .וו.א.א םעקשטשנעה ,סעקילאש ,ןזיֹוה

 ,םיקיניא ריא קנאדא ,געפ עטשרע יד ןֹופ ךיילג טָאה עיצקא יד

 טָאה טעטימַָאק:סגנוקידנעטשראפ רעד .רעטקאראכ:ןסאמ א ןעמונעגנַא

 עלא ןיא ןרָאװעג טלייטראפ ןענעז עכלעוו ,סעטסיל:למאז טזַאלעגסיורא

 ,ןכַאפ יד ןופ ןשאקידניס יד ןפורעגּפָא ךיילג דיז ןבָאה סע .סעיצאזינאגרַא

 יד .עיצקא רעקיזָאד רעד ןיא ןייז קיפליהאב טקעריד טנַאקעג ןבָאה סָאוו

 2ןצסיֹוא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןכַאה סנירעײגנ ןֹוא סנירעלוּפש ,רעקירטש

 .סעצניװטַאב עטבילאב יד ראפ ןכַאז:ַאקירט יד טסיזמוא ןקיטראפ

 ;ראפ ןופ ןעגנוטכיר יירד יד ןבָאה עיצקא יד ןרילומיפס וצ ידכ

 ;םיא ןא 1988 ראורבעפ ןט:29 םעד טריזיגאגרַא טעימַאק:סגנוקידנעטש

 .טנוָא;פעמיראדילַאס ןטנאזַאּפ

 סע .טננו רעד ײב גנאלקּפַא ןרעדנוזאב א טאהעג טָאה עיצקא יד

 ;רָא;טרַאּפס עקידנגלָאפ ץגערעפנַאק א ףיוא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז

 2גוא ןענופעגנ ךיז ןבַאה עכלעװ ,טננוי רעד ןופ ןבולק ןוא סעיצאזינא;
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 :טעטימָאק:סגנוקידנעטשראפ ןופ ןעגנוטכיר יירד יד ןופ סולפנייא ןרעמ
 :נָאמ ןופ טנגוי , ,"ט.שז.אע ,"שז .א  .צ,, ,"ןרעטש, ,"קיא; ,"קסאי,
 :ענוצלײטנָא וויטקא ןסָאלשאב ןבָאה יז ."יורטנאמ ןופ טנגוי , ,"רטרַאמ

 .עיצקא רעד ןיא ןעמ

 ;ֿפָאס א, ןרָאװעג טריזינאגרַא זיא 1098 ץרעמ ןט:10 םעד ,קישנוז

 ;מָאק:ןיװשָאב רעשידלעה רעד טימ ךיירקנארפ ןשידי ןופ גָאט:טעטירַאד

 :סעיצאזינאגרָא עקידנגלַאפ טקילײטאב ךיז ןבָאה םיא ןיא ."עינאּפ

 ,עיצקעפנַאק:ןעמַאה ןופ טַאקידניס ,?עסערּפ רעײג , רעד ןופ דניירפ
 בולק:טרָאּפס ,(טַאקידגיס:ןעמַאד םייב םנירעײנ;רעדיײלק) ,עיצקעס:ןבָאר
 ,טַאנַארטַאּפ רעיבמעלגאז ,עיצקעפנַאק:רענעמ ןופ טַאקידניס ,"ןרעטש

 ,טַאנַארטַאּפ רעשזדָאל ,"לושנסקלַאפ רעד ןופ דניירפ,, ,גניר:רעטעברא
 רעטאעט:רעטעברא רעשידי רעזירַאּפ ,טַאנָארטַאּפ .רעקסמַאדאר
 ,טַאנָארטַאּפ רעשיװטיל ,טפַאשלעזעג:ןעיורפ ,ףליה:סקלָאפ ,(ײטַאיפ ,)

 ;ניק ,טַאקידניס ירעגיקָארַאמ ,טַאנַארטאּפ רעװַאכָאטסנעשט ,רעקרעװשנאה
 מַאק רעשינאּפש:שידי ,רעשעברא;רעקעב ,סַאקידניס עיצקעפנַאק:רעד

 2טַאּפ רעצלעק ,ןדרָא:רעטעברַא ,עיצאזינאגרַא:ןטנעדוטס עשידיי ,טעט
 2ָאטסילאיב ,טַאנָארטַאּפ רעקסירב ,סטַאנָארטַאּפ רעשזעימָאדנאס ,טַאנָאר
 ,עיצקעס:דנַאמָאק:רעדיײנש ,"ףליהטסבלעז,:ןרַאטינַאס  ,טַאנַארטַאּפ דעק
 ,טַאנַארטַאּפ רענַאיצילַאג ,טַאנַארטַאּפ רעצעלדעש ,טאנַארטַאּפ רענילבוק
 2אמ:קסנימ ,טַאנַארטַאּפ רעועשראוו ,אורפַאב ןופ ןױה:סקלָאפ ,קסַאי;
 טעטימַאק:ןרעטלע ,טַאנַארטַאּפ רעװָאקרטָאיּפ ,טַאנָארטַאּפ רעקצעיװָאז
 םייב ןלוש:בָאגוצ ,רַאכ:סקלַאפ רעשידיײ ,ןלוש:"גניר:רעטעברא,, יד ןופ
 ;רעדיינש םייב) עיצקעס-ןזיוה ,"םייה:רעטעכרַא , ,"דנַאברַאפ:םעדעפ,
 ,רעטעברא:םייה רעדײנש ,טַאנַארשַאּפ רעשילַאק ,רעקירטש ,(טאקידניס

 ;נָארַא ,עסַאק;ײל ,,(.ר.ק.צ) טַאר:רוטלוק רעלַארטנעצ ,,עיסימָאק;ראפ:ךיש
 .ערעדנא ייר א ןוא ?לוש:ןַאס

 עשידיי יד ןופ לעּפַא ןַא ןעמוקעגננַא זיא גָאט:עיצַאזיליבַאמ םעד בחע

 רעײנ, רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא רע .עינַאּפש ןיא רעפשצעק

 ;יבָאמ ןוא ןבעלוצפיוא ןפלַאהעגוצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה ןוא ??עסערפ
 ;קַאד :לײט עז) גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ עיגרענע יד ןריזיל

 .(ןטנעמ

 ןופ טסײג רעד .גנַאלקּפָא ןקידלאוועג א טאהעג טָאה ףורפיוא רעד

 יד ךרוד ןענעז רעלמאז יד .זיראּפ עשידיי סָאד טכיוהאב טָאה םייקינייא
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 .עדַאגורב רעלַאנָאוצַאנרעטנוא רענַאקו רעמַא
 3 . יג

 קעװװ .ַא :ערעדנַא ןשוװצ .עװיטנעפָא:ָארבע רעד רַאפ טעצנוװטַאב עפורג ַא

 ,עינַאּפמַָאק;ןוװטָאב ןופ טנַאדנעמַאק -- ןַאמרעש רעטלַא
== 

 ,גרובצנוג

 לעבור ,ןוקאפ ןַאעל





 ?ָאס רעד ןוא עיטאּפמיס סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונענפיוא ןסאמ עשידיי

 .גלָאפרעד ןטסערג ןטימ ךרודא ןזיא גַאט:טעטיראדיל

 ןקישּפָא עכעלרעייפ סָאד ןעמוקעגרַאפ ןיא ,ל?ירּפַא ןט:23 םעד ,תבש

 2א8 ינעװַא 8 ףיוא -- ןיוה:ןפאקידניס םעד ןופ ףיוה םעד ףיוא .ןכַאז יד

 :עג ןרָאלעג ןגעז סע וװ ,ָאטיואטטסאל ןסיורג םעד ףיוא ,ַארַאמ ןערוט
 רעסיורג א טימ לװָאט א ןרָאװעג ןעגנַאהעגפיוא ןיא ,ןכאז יד ןרָאװ

 :טפירשפיוא
 ןכרוד טלמאזעג .סעצניװפַאב יד ראפ גנורעקלעפאב רעזירַאּפ יד ,

 עשידיײ :ןענגוטכיר:רעטעברא יירד עלא ןופ טעטימַאק:סגנוקידנעטשראפ

 | ."דנאבראפ:םעדעמ ןוא עקניל ןויצ:ילעוּפ ,ןטסינומַאק
 ׁשעֶװ ,סעקילַאש ,סעקשטנעה ,ןעלטנַאמ ,ךיש רַאּפ 200 יד ץֹוחַא

 -וצ :יװ ,ןעלקישרא;זײּפש םוכס רעסיוועג א ןרָאװעג ןדָאלעגנַא ךיוא זיא

 .ןורעסנַאק:ךלימ ןֹוא שיילפ ,דַאלָאקַאש ,רעק

 ןעמוקעג ןענעז ןשטנעמ:סקלָאפ ןוא רעטעברא עשידיי רעטרעדנוה

 ןעװעג דנזעװנָא ןענעז סע .הנתמ רעיײז טקוקאב ץלָאפטש טימ ןבָאה ןוא

 2אגרַא ענעדישראפ יד ןוא ,ןעננוטכיר יירד יד ןופ רעופ עכעלמטפאשלעזעג

 ןבָאה עכלעװ ,ןרענַאיצילימ עשידיי עּפורג א ןוא םעדעמ אניג ,סעיצאזינ

 .זירַאּפ ןיא ןענופעג ךיז

 גירק ןתעב "עסערּפ רעיינ , רעד ןופ לָאר יד
 עינאּפש ןיא

 ןרוטנעגא:ןפארגעלעט יד ןעו ,דנאטשפיוא ןופ געפ עטשרע יד תעב

 ןשיטסישאפ ןגעװ תועידי עכעלצעזנגעק ןעגנערב ןייא ןיא ןטלאהעג ןבָאה

 סָאװ ענאל רעבלעז רעד ןיא ןעװעג "עסערּפ עיײנ, יד זיא ,דנאטשפיוא

 יד--"עסערּפ עײנ, יד ןוא ךַאװ ַא רעכבירַא םיוק ןזיא סע .ןעגנוטייצ עלַא

 2רע יד טכארכעג ןיֹוש טָאה ,גנופיצ עשידיי עקיצניא יד ןוא עמטשדע

 ."ענַאלעצראב ןיא ןפמאק:ןסאג עקיטולב יד ןופ גנוביירשאב עמש

 סָאװ ,עגַאל רערָאלקמטוא רעד ןיא זַא ,בירשעג טָאה גנופייצ יד

 רַאפ ןעננערב וצ טײקכעלגעמ א רימ ןבָאה ,, ,עינאּפש ןיא טשרעה
 ןפמאק יד ןֹופ ןעגנוביירשאב עכעלטקניּפ עכעלריפסיוא רענעיײל ערעזדנוא

 ןיילא ןפמאק יד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךרוד ןבעגעגרעביא ,ענַאלעצראב ןיא

 ןיא סע סָאװ ץלא סָאד טריװרעסבַא ןניוא ערעיײז טימ ןוא טבעלעגרעביא
 ."נעט עשיטירק עכעלטע יד ןֹופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרַאפ טרַאד
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 ןבעג ֹוצ דנַאטשמיא ןעװעג זיא רעטעברַא עשידיי יד ןוּפ גנוטייצ יד
 ,רעלטרַאּפס עשידי 71 יד ןופ רעקקירוצ םעד קנַאדַא גנובײרשַאב יד

 ףיֹוא "קסַאי , בולק:טרַאּפס:רעטעברַא ןשידיײ ןמימ ןרָאפעג ןענעז עכלעוו
 .ענַאלעצרַאב ןיא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,עדַאיּפמילֶא רעד

 ;סיוא םעד טניז געט עטשרע יד ןֹופ "עסערּפ עיינ, יד טָאה ױזַא
 ;ַאב ךיז נירק ןופ ףוס ןזיב םייצ עצנַאג יד ןֹוא גירק:רעגריב ןופ ךורב

 םעד ןנעװ תמא םעד ןטכײלַאב וצ ידכ ,סעיצַאמרַאפניא ןכעג וצ טיט

 .גירק ןשינַאּפש

 ןעװ ןרימרָאפניא ןיא ןילב טשינ טלדנַאהעג רעבָא ךיז טָאה סע
 :ַאנרָא ןַא ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה ?"עסערּפ עײג,, יד ;ןשינעעשעג יד

 ;פעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןסַאמ עטסשיירב יד טריזיליבַאמ ןוא רָאטַאזיג

 .קְלָאפ ןשינַאּפש ןטקינײּפעג םעד ףליהוצ גנורעק

 עלעיצעּפס ריפ עינַאּפש ןיא ןטלַאהעגסיױוא טָאה ?עסערּפ עיינ, יד
 :רעטניה סָאד ,ןבאטש יד ,ןטנַארפ יד טכוזַאב ןבָאה עכלעוו ,םיחילש

 ;ימָאק ,סעיצַאזינַאגרָא ענייז םימ ,ןבעל ןקידנזיורב ןכייר ןייז טימ דנַאל

 "עסערּפ רעײנ, רעד ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק יד .ןענַאגרַא:עסערּפ ,ןטעט

 עשידיי יד ןֹופ ?ײטנַָא ןקידריװ םעד טכַארבעגסױרַא סרעדנוזַאב ןבָאה
 .רעפמעק

 ;ןַאּפסערַאק טקורדעג גנוטײצ יד םָאה םיחילש עלעיצעּפס ץוחַא
 :ַאּפש ןיא ןעוװועג ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאגרושז עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןצנעד

 .ערעדנַא ןוא גרובנערע ַאיליא ,שיק ןיװרע;ןָאגע ,םעדעמ ַאניג :עיג

 ןשיװצ ןטנעדנַאּפסערַאק עריא טַאהעג ךיוא טָאה "עסערּפ עיינ, יד

 ןיא ןבירשעג ןבָאה עכלעװ ,ןרַאסימָאק ,ןריציפָא ,רענקעז עשידיי ד

 :ו ערעיײז ןופ ,טפמעקעג ןבָאה יז וװ ,ןטנַארפ עלַא ןופ גנוטייצ רעײז

 ןבָאה ייז .טעדנוװרַאפ ןגעלעג ןענעז ייז וװ ,רעלעטיּפש יד ןופ ,רעטרע

 ןבױלג ןפיפ רעײז ןוא ןעגנונעפָאה ערעײז ,ןפמַאק ערעיײיז ןבירשַאב

 ןרעביא םייהיירפ ןופ גיז םעניא ןֹוא ךַאז רעד ןופ םייקיטכערעג רעד ןיא

 ערעדנַא ןֹוא עקירעמַא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעגנוטייצ עשידיי .םזישַאפ
 .ןצנעדנַאּפסערָאק יד ןקורדרעביא ןגעלפ רעדנעק

 ;ּפַא ןיא סָאװ ,עקיליווירפ עשידיי עּפורג ערעסערג עטשרע יד ןעו

 ןייק ןעמוקעגנַא רָאנ זיא ,1990 שסוגױא ןופ געט עטצעל יד ןיא ןרָאפעג
 יד ןכלעװ ,וירב ַא גנוטייצ רעד טקישעגרעביא דלַאב יז טָאה ,עינַאּפש

 ע ש י ד ײ, :ּפָאק ןקיזיר ַא רעטנוא טקורדענרעביא טָאה ?עסערּפ עייג;

08 



 ָאלּפַא שי מ רו טש זיר ַאֹפ ןופ עק י?י װ ײ ר פ

 ."ע ינ ַאפמש ןיא ט רי ד

 רעײז ײז ןקיש טנָארפ רענַאגַארַא ןפיוא ןפמַאק עטשרע יד רָאנ

 :גנוסירגַאב עקידנגלָאפ גנוטייצ

 ןוֿפ .זירַאּפ ןיא 'ע סע ר פ ר ע ײנ, ר ע ד וו צג,

 עּפורג ַא--ןרענָאיציֿפימ עקידנפמעק זדנוא

 .ַאמ לע ט טסנרע ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 יד טריזיליבָאמ סָאװ ,גנוטיצ רעד קנַאד ַא ןֹוא םורג:ספמַאק ַא

 ?עסיטנַא יד ןגעק ,רַאפעג רעשיטסישַאפ רעד ןגעק ןסַאמ:סקלַאפ עשידיי

 .סרעקנעה עשיטימ
 ןפיוא ףיױױא רימ ןעמענ םזַאיזוטנע ןֹוא דיירפ רעטסערנ רעד טימ

 ןדנוא טָאה סע ."עסערּפ עײנ , יד ,גנוטייצ עטבילַאב רעזדנוא טנַארפ

 .רעטכעל .י ,חילש ןלעיצעפס רעיא ןֹופ ךוזאב רעד טיירפרעד

 ןופ טנָארפ ןפיוא טפמעק סָאװ ,עּפורג:ןַאמלעט רעד ןופ ןעמַאנ ןיא

 :ַאקסעוה
 .ײסַארק ַאשַארבא

 :טָאב יד ןרָאװעג ןפאשעג ןיא סע רָאנ יװ ,ןעשעג ןיא עבלעז סָאד

 דלַאב טָאה עינַאּפמַאק רעד ןופ רַאסימַאק:;שילַאּפ רעד .עינַאּפמַאק:ןיװ

 עשידײי יד ֹוצ סורג ןקידננלַאפ "עסערּפ רעײנ, רעד ךרוד טקישעגוצ

 :סעיצַאזינַאגרָאסקלַאפ

 .עינַאּפמַאק:ןיװטָאב רענעפַאשעג:שירפ רעד ןופ עלַא רַאפ סורג א,
 ידי רעד ןופ םור ןרַאפ ףמַאק םעד ןעניוװעג רַאפ ץַלַא ןַאט ןלעװ רימ

 .עינַאּפמַאק רעש

 "עסערּפ רעײנ ,, רעד רַאפ ןַאגַארַא ןופ סעּפַאקַא יד ןופ

 רעגער ַאשימ -- רַאסימַאק:טילָאּפ

 רעלעה -- רעװעגנישַאמ ןופ ריציּפָא
 קעז סירסא -- עינַאּפמָאק רעד ןופ ףעש

 ןרָאװעג טמיטשַאב עינַאּפמָאק רעזדנוא ןיא רעבמעצעד ןט219 םעד
 :שרע רעד ןופ רַאסימָאק ןשיטילָאּפ סלַא ,רימ .עינַאּפמָאק:ןיװטָאב םלַא

 ןשילָאבמיס ןופ ,ןרעטנָאלָאװ ןופ עינַאּפמַאק רעשידיי טלעװ רעד ןיא רעט

 וצ רעטכײל ןיא -- ןעמָאנ ס נג י װ ט ַא ב ףױא דַאירטַא:ספמַאק

 ךיא ןֹוא רָאפ טציא ָאד טמוק סָאװ ,ןעמעלַא ןגעװו ךייא ןרימרָאטניא
 סָאװ ,ץלָאמש ןֹוא ןדירפוצ ןיב ךיא .וירב ןטסטנעַָאנ ןיא ןַאפ סע ?עװ
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 שידי רעזדנוא ןרישנעזערּפער וצ דובכ םעד טױורשרַאֿפנָא רימ טָאה ריא

 ,ןַאמסידנַארַא ןטפלע ןיימ ןוא זירַאּפ

 .ׂא ש י מט -- עלא ןופ סורג ןקיצרַאה א

 יד ,סערעטניא סיורג םימ טנעיילעג גנוטיצ יד םרעװו עינַאּפש ןיא

 ןרעדַאפ ןרענַאיצילימ יד ,עניילק וצ ַא קידנעטש זיא ןרַאילּפמעזקע לָאצ

 ןוא ןרענַאל:סננוביא ,ןעײשנַארט יד ןיא טקישעג טרעװ יז .רעמ ץלַא
 ןוא טפַאשביל סיורג סױרַא ןרענַאיצילימ יד ןזייו םוטעמוא .ןלָאטיּפשי
 ןופ ןכעל ןטימ יז טדניברַאפ יז ."?עסערּפ רעײנ ,, רעד וצ טייקנדנובעגוצ

 :יא רעײז טימ ,קיטעט ןעװעג ןענעז יז עכלעוו ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא יד

 ןופ וירב רעד טנַאסערעטניא ןיא טרּפ םעד ןיא .ןבעל ןקישכענ םענעג

 ;גטײצ יד ןכלעװ ,?וסנַאק םולש ,ליולעב ןופ רענַאיצילימ דעזירַאפ

 :198/ יַאס 2 םעד טכעלטנפערַאפ טָאה

 "עסערּפ רעינ , רעד ןופ עיצקַאדער רעד וצ ,

 !דניירפ עבושח

 ;וצ סיֹורג ַא רַאפ סָאװ טימ ןלעטשרַאפ טשינרַאג ךיז טנַאק ריא

 2יצ יד טנעיילעג טנעמַאמ ןעיירפ ַא ןיא בָאה ךיא דיירפ ןוא םייקנדירפ

 ןעמאזוצ ,טנעה יד ןיא ןלאפעגנירא סנטצעל רימ ןזיא עכלעװ ,גנומ

 .רעטעלב ערעדנַא טימ

 בָאה קילב ןטכילרַאפ ַא טימ ןֹוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ א טימ שממ

 ךיא בָאה טייקנדירפוצ רעבלעז רעד טימ .ןפייז עריא ןעמונעגמורַא ךיא

 טרעדנעעג לַאקידַאר טָאה ןַאנרַא רעזדנוא זַא ,ןלעטשטסעפ טזומעג

 ןיא ךיײר ,סעיפַארגָאטַאפ עכײרלַאצ יד ךרוד רעקידעבעל :ןעזסיוא םעד

 ןײז ךרוד ןדעי רַאפ ךעלגנענוצ רקיע רעד ןוא שיפעטסע ,טלאהניא

 .ךַארּפש;:ןפאמ

 ןפטפערק עשירעפעש עגנֹוי יד ןיא ןביולג ןוא טומ רעמ ךָאנ טימ

 רערעמ ןוא רעמייוו טיצרעד ,גייצעג םעד ןדימש סָאד ,םירבח ,רַאפ טצעז
 רעצנַאג רעד ןופ ןענַאריפ יד ןרעפעמשעצ וצ ידכ ,ןטַאדלַאס:סקלָאפ

 ."טלעוו

 רעֹדַא ךירקנַארפ ןופ ןעמוקעג ןענעז רעפמעק עשידיי עלַא טשיג

 ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עקיליוויירפ לָאצ רעסיורג רעד רַאפ .עיגלעב
 ;ערּפ עײנ , יד זיא ,טקירדרעשנוא ןעװעג זיא טרָאװ עיירפ סָאד וװ ,ןליוּפ

 רעד ןֹופ סעיינ יד ןעגנולשעג ןבָאה ײז .גנוקעלּפטנַא ןַא שממ ןעװעג "עס

 :ַארגָאּפ ןֹופ תועידי עקירעיורט יד טנלָאפעגכָאנ ןבָאה יז .טלעו רעשידיי

 .דנאלמײה רעייז ןיא ןלושכיוה יד ןיא ָאטעג ,טַאקיָאב ןשימַאנַאקע ,ןעמ
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 וצ ןביירש ןוא גגופייצ רעײז סלַא "עסערּפ עיינ ,, יד ןטכַארטַאב יז ךיוא

 ןופ ץנַאיאז םהרבא רענַאיצילימ ןֹופ ווירב ַא ןופ ןגוצסיוא ןענעז טָא .ריא
 :ןָאילַאטַאב:שטיװשעקצימ

 "עסערּפ עײג, עיצקַאדער רעד וצ;
 ,ננוטייצ רעזדנוא רימ ןענעײל דיירפ ןוא םייקנדירפוצ סיורג טימ

 טקידײטרַאפ רענלעװ ,עּפָארײיא;ברעמ ןיא ל?ַאנרושז ןשידיי ןקיצנייא םעד

 גנוטייצ רעיא .עטקירדרעטנוא ןוא עקידנפעברַא עלַא ןופ ןסערעטניא יד

 ףימ .ןעיישנארט יד ןיא ךיוא רַאנ ,דנַאלרעטגיה ןיא רַאנ טשינ טכיירגרעד

 רימ ןבָאה ,ָארבע ךייפ םעד רעכירַא ןענעז רימ רעדייא ,רעירפ גָאט ןייא
 ."עסערּפ עייג ,, יד ןפלאהרעד

 ,ךעלקילג טושפ טסַארּפ רָאנ ,ןדירפוצ ןעװעג ןיולב טשינ ןענעז רימ
 רעדייא ,רעירפ גָאט ןיא טימ "עסערּפ עײג , יד טגעיילעג ןבָאה רימ ןעוו

 טשיג ןיוש יז ןבָאה רימ לײװ ,ןטסישַאפ יד ןריקַאטַא ןעגנַאגעג ןענעז רימ
 .םיצ עגנַאלפ א טנעילעג טאהעג

 טאהעג טשינ ןוא ןלױּפ ןיא ןעװעג ךיא ןיִב קידוצ ןטַאנַאמ טימ רָאנ

 קיטכירפיוא לָאז סָאװ ,ננוטייצ עשידײ  ַא ןענעײל וצ טייקכעלגעמ ןייק

 םעד ןזיײוװ יז ןוא ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד ןקידײטרַאפ

 רַאג טָאה רע ןעװו ,רבח רעשיליוּפ א .ףמַאק םעד ןריפ וצ ױזַא יװ ,געװו

 ןעמוקעגוצ רימ ֹוצ דלַאב ןיא ,"עסערּפ עײג, יד ןעײל ךיא זַא ,ןעזרעד

 .שיליופ ףיוא ןצעזרעביא טזומעג םיא בָאה'כ ןוא

 ;אב ןופ רעטיה יד זַא ,טסוװרעד גנושייצ רעיא ןיא ךיז ןבָאה רימ

 ןקירעהעג םעד ןבעגעג טָאה ,ײמרַא עטיור יד ,קלָאפ ןשיטעיװָאס ןטיירמ

 ;אמעלַארּפ רעד ןֹופ ןבירטרַאפ יז ןֹוא ןטסישַאפ עשינַאּפַאי יד רעפטנע

 קידנעייגרעביא ,ןבָאה רימ ןעװ טייצ רעבלעז רעד ןיא .עירָאטירעט רעשיר
 רעדירב ערעזדנוא ןבָאה ,עיגַאּפש ןיא ןטסישַאפ יד ןבירטעג ,ָארבע יד

 ןבָאה רימ .רעלַאפרעביא עשינַאּפַאי יד טימ טנכערעגּפָא ךיז רסספ ןיא
 .םעטָא ןעיירפ ַא טימ ןעמונעגפיוא סָאד

 טגרעלעג ןבַאה ,ָארבע ךיפ םעד רעבירַא ןענעז רימ ןעוו ,רימ ךיֹוא
 ;רָאמוא סיורג ןיא ןפָאלטגַא ןענעז יז .קקב השרּפ ַא ןטסישַאפ יד טימ

 :אמ טיט רעגעילאטיא ליפ ,עיצינומא ןוא רעוװעג קידנזָאלרעביא ,גנונעד

 ' פנעה ערעזדנוא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןעגעז רענַאקָאר

 ןופ טבעל יז ,סעיצנעװבוס ןייק ןופ טשינ טסיגעג "עסערּפ עיינ ,, יד

 סעדעי יז טריפ קעװצ םעד וצ .ןסַאמ:סקלָאפ יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד

 :ֹוצ רעייז ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןרענַאיצילימ עשידיי יד .סעיצקַא:למַאז רָאי
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 :ערָא רעייז ןופ ןשָארג רָאּפ ַא קידנרָאּפשּפָא ,גנוטייצ רעד ֹוצ טייקנדנובעג

 ,וירב ַא ןיא .ןעגנולמַאז:טלעג יד ןיא ןעמענוצלײטנַא ידכ ,"דלַאשז , ןעמ

 רעד וצ ןרָאװעג טקישעגרעביא ןרענַאיצילימ עּפורג ַא ךרֹוד זיא רעכלעוו
 :רימ ןענעייפ ,*עסערּפ רעיינ;

 רעד גנונעקרענָא רעזדנוא סיוא ןקירד ,עקיליוװויירפ עשידיי ,רימ

 ,'עסערּפ רעײנ , רעד ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ענובירט:ספמאק רעשטבילַאל

 םִא טלעּפש סָאװ ,עּפָארײא;ברעמ ןיא גנוטייצ רעשידיו רעקיצנייא רעד

 :ורפ עשידיי יד ןופ ףמַאק םעד ןוא ןבעל סָאד ןטוא ןקידנצנעלג ַא ףיוא

 .עינַאמש ןיא עקיליוו

 טםימ ָאטנַאק ַא ךיז רימ ןרעײטשַאב גנוגעקרענָא ןֹופפ ןכייצ סלַא

 רימ ןטכילפרַאפ ,טנַארפ ןפיוא קידנעײג ךיוא .קנַארפ 99 ןוא סעזעּפ 8

 ."עקיליוװיירפ עשידיי יד ןשיװצ גנורעײמשַאב יד ןריפוצכרוד ךיז

 ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא סָאװ ,וירב ַא ןיא טנַאסערעטניא רָאג

 עּפורג ַא זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ ."!װעיַאּפַאשפ , ןָאילַאטַאב ןופ גנוטייצ רעד

 ןָאלַאטַאב?װעיאּפַאשט םענופ רעפמעק עשידי ןוא עשינַאּפש ,עשיליוּפ

 ןיא גנוטײצ רעוװיסערגָארּפ רעשילױּפ רעד רַאפ טרעײטשַאב ריז ןבָאה
 2ַאב:יקסװַארבמַאד םעד ןופ ןַאגרַא ןרַאפ ,יייװַאדוק קיננעשזד,, ךיירקנַארפ

 :"עסערּפ רעיינ, רעד רַאפ ןֹוא "קַאשטשװָארבמַאד , -- ןַאילַאפ

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןַאילַאטַאב ןופ ןטַאדלַאס עשיטסישַאפיטנַא ,רימ,

 ןדיי ,ןקַאילָאּפ -- שטיוועקצימ ןופ ןעמָאנ ןפיוא עינַאּפמָאק ,וועיַאּפַאשט
 רַאפ רעפמעק סלַא ןעייר עבלעז יד ןיא ךעלדניירפ ןבעל -- רעינַאּפש ןוא

 ןיא רעװעג טימ קידנפמעק .קלָאפ ןשינַאּפש ןרַאפ טיורב ןוא טייהיירפ

 עקידתונשקע ןוא עכײרגלָאפרעד ערעײא ךָאנ ךיוא רימ ןגלָאפ ,טנעה יד

 רימ .קלָאפ ןשינַאּפש ןופ גנוקידיײטרַאפ רעד רַאפ ,םזישַאפ ןגעק ןפמַאק

 יד ךיז רַאפ טָאה סע עבַאגפיוא ערעװש ןוא עקיזיר ַא רַאפ סָאװ ,ןסײװ

 ,טעטירַאדילָאס רעזדנוא ןקירדוצסיוא ידכ ןוא עסערּפ עשיטסישַאפיטנַא

 :רימ ןקיש
 ,סעטעזעּפ 080 -- '"יװָאדוק קיננעשזד, ןֹופ דנָאפ:ץוש ןרַאפ

 ,סעפעזעּפ 080 -- "עסערּפ רעײנ, רעד ןופ דנַאפ:עסערּפ ןרַאפ

 .סעטעזעּפ 200 -- "קַאשטשװַארבמָאד, ןֹופ דנַאפײעסערּפ ןרַאפ

 ךורב ,יקסנישזַארמ קעשישטנַארפ -- סורג ןשישסישַאפיטנַא טימ
 ."םעדַאג

 :ישרעד זיא סָאװ ,"עסערּפ רעײג, רעד ןופ רעמונ:?בוי ןטירד ןיא
 רעפמעק עשידיי ןופ ןעגנוסירגַאב דיֹוא ךיז ןעניפעג ,1097 רַאונַאי ןיא ןענ
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 סָאװ ,יד ןופ ןעמענ רעטרעדנוח ןַארַאפ טרָאד ןענעז סע .עינאפש ןיא

 .ןענגוסירגַאב יד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה

 2וצ ןיא "עסערפ רעײנ ,, רעד ןופ דניירפ יד ןופ ץנערעפנַאק רעד וצ

 טָאה ,גנטײיצ רעד ןופ ןעניישרעד ןופ גָאטרַאי ןט:9 ןטימ גנאהנעמַאז

 :ןבײרש יז .גנוסירנַאב ַא טקישעגנײרַא ןרענַאיצילימ עּפורג ַא

 עכײרגיז יד ןיא עטעדנוװרַאפ ,עקיליװיירפ עשידיי עּפורג ַא ,רימ,

 עטלמַאזרַאפ יד רעביא ןקיש ,ַאסעדנַאג יב ןטכאלש עשינאקילבופער

 .עימַאּפמיס ןֹופ סורג ןכעלרעדירב ַא "עסעדּפ רעײנ , רעד ןופ דניידפ

 ןיא יצ ,ורּפָא ףיוא ,וורעזער ןיא יצ ,ןעײשנַארט יד ןיא !דניירפ עביל

 רעד ןֹופ העש יד דלודעגמוא טימ ךעלגעטנַאט רימ ןטרַאװרעד לָאטיּפש

 רעיינע רעד ןופ רעמונ ןשירפ ַא ןעמוקַאב וצ רעלענש סָאװ ידכ ,שטסָאּפ

 רַאילּפמעזקע רעדעי .עקיליװיײירפ עשידיי יד ןופ גנילביל םעד ,"עסערּפ

 םיא ןיא ןעניפעג ןוא ןכוז עכלעוו ,םירבח רעקילדנעצ ךרוד םנעײלעג טרעו

 רעד ןֹופ דניירפ ערעײז ןוא תוחּפשמ ערעיײז טיִמ גנודניברַאפ עטקעריד ַא

 ןיא ןסַאמ:סקלַאפ עשידיי יד ןופ ףמַאק ןוא ןבעל ןטימ יװ ,םייה רעטייוו

 .םלעו רעד רָאנ

 :םײגַאב ריא בילוצ גנוטייצ עקיזָאד יד טנידרַאפ ביול ןרעדנוזַאב א

 :ַאּפמש רעד תבופק עיצקַא:טעטירַאדילַאס רעכעלדימרעדמוא ןוא רעמרעמ

 ךיִז ןירַאּפ עשידיי סָאד טָאה "עסערּפ רעײנ, רעד ךרוד .קילבוּפער רעשינ

 ?םטָאק:ןיװטָאב רעד תבוטפל עיצקַא:ףליה רעד ףיוא ןפורעגּפָא םערָאװ ױזַא

 ןעמוקַאב ריא קנַאדַא .רעפמעק עשידיי יד ןופ סעילימַאפ יד ןוא עינַאּפ

 ;רעמומ אזַא ןרענַאיצילימ עשידיי עשעדנוװרַאפ ענעמוקעגקירוצ יד טציא

 ;ירפ רעשידי רעד .עקידנשעברַא עשידיי רעזירַאּפ יד דצמ ףליה עכעל

 ,גנושייצ ןייז סלַא "עסערּפ עײנ ,, יד טכער טימ טכַארטַאב רעפמעק:סמייה

 רעד רַאפ קידגריזירַאלוּפָאּפ ,ףמַאק ןייז ּפָא ןטסיירטמוצ טקגיּפש יז ?ײװ

 ;ורגרעד:רושלוק ןֹוא ןנלָאפרעד עשירעטילימ יד ,טייקשידלעה יד טלעוו

 עינַאּפמַָאק:ןיװטַאב רעד ןופ ןוא ?לכב רעפמעק עשידיי יד ןופ ןעגנוכ

 2ודיו ןופ גנוסירגַאב עמערַאװ יד ,םירבח ערעייט ,ףיוא עשז:פמענ .טרפב

 ליפ ךייא ןשטניוו רימ ."עסערּפ רעיינ, רעד ןופ דניירפ --- ןטַאדלַאס עש
 ןוא ץנעטסיזקע יד ןרעכיזרַאפ וצ ןעגנוגנערטשנַא ערעייא ןיא גלַאפרעד

 .גנומייצ רעיא ןוא רעזדנוא ןופ גנולקיװשנַא יד

 ,ןפ:20 ןופ ןָאעל ,רעטכעל .י -- 7 רעמונ לָאטיּפש רעשירעטילימ

 ?געצ ,ַאריּפַאש .י ,שטיװַאקּפעשז .י ,ןַָאעפ ?עמעל ,רעקירטש םירפא

 .יקארשי רענט
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 ןקירד סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןֹופ טנעצָארּפ רעניילק רָאג ַא זיולב זיא סָאד

 זַא ,ןזײװַאב יז .גנוטייצ רעד ןגעװ ןרענַאיצילימ יד ןופ ןליפעג יד םסיוא

 יד ןופ ףמַאק םעניא לָאר עקיטכיװ ַא טליּפשעג טָאה "עסערּפ עײג,, יד

 רימ ןבָאה רעבירעד .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד תבוטל ןסַאמ עשידיי

 ןיא ?טיּפַאק ןלעיצעּפס א ריא ןעמדיוו וצ קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג עקַאט

 | | .טעברַא רעזדנוא

 רענַאיצילימ ןשידיי ןופ ייזומ
 (ימוכאנ) ץייוו טרעגלַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ףעד ,דנאלשטיײד:רעלטיה ןיא קיטילָאּפ עשיטסישַאפ עשירַאברַאב יד

 ;עגנָא טָאה עכלעוו ,עילַאטיא ןשיטסישַאפ ןיא סרוק רעטקרַאטשרַאפ

 ענעפָא יד ,ןטסירעלטיה יד ןופ קיטילָאּפסַאר יד ןעמענרעביא ןביוה
 ?בֹוּפער רעשינַאּפש רעד ןגעק רעדנעל עשיטסישַאפ יד ןופ ץנעוורעמניא

 ;דֹוסליּפ יד ןופ ןליֹוּפ ןיא עצעה עשיטימעסיטנַא עקידנסקַאװ יד ,קיל

 :עג םָאה ץֹלַא סָאד -- רעדנעל ערעדנַא ןֹוא עינעמור ןיא ,סעקישט

 ןוא קלָאפ ןשידי ןופ ץנעטסיזוקע:םצע רעד ןֹופ םעלנַארּפ סָאד טלעטש

 עשידי עוװיסערגָארּפ יד ןבָאה ןעגגוגנידַאב יד ןיא .רוטלוק רעזדנוא ןופ
 ;טלעו ַא ןריזינַאגרָא ֹוצ ויטַאיציניא יד ןעמונעג ךײרקנַארפ ןיא ןזיירק

 .רופלוק עשידיי יד ןקידײטרַאפ וצ סערגנָאק
 ;לעטניא עשידי לָאצ עסיורג א טלמַאזרַאפ טָאה סערגנָאק רעד

 ,ינורקומ ,קיויפ ,ושָאטַאּפָא -- יז ןשיװצ ,רעטכיד ,רעביירש ,ץנעג

 .ערעדנַא ןוא שטיװעליוויק ,ןַאזנַארַא םוחנ ,לַאגַאש ,ןיגלָא ,װָאטַאנגיא

 ןירַאּפ ןיא "םַארגַאװ, לָאז ןיא ןיא 108/ רעבמעטּפעס 17 םעד

 ;גזעװנַא רעד ןיא סערגנָאק ןופ גנונעפערעד עכעלרעייפ יד ןעמוקעגרָאפ
 .ןדי רעזירַאּפ םנזיופ יירד ןופ םייה

 עקינײא רעדלעפ:טכַאלש עשינַאּפש יד ףיֹוא ןבָאה טגעמַאמ םעד ןיא

 םעד ןגעק טנאה ןיא רעװעג טימ טפמעקעג עקיליװירפ עשידיי טנזיוט
 יד קילבוּפער רעשינַאּפש רעד טימ ןעמַאזוצ קידנקידיײטרַאפ ,אנוש

 קיטײצנײא .רוטלוק ןייז ןוא קלָאפ עשידיײ סָאד ךיֹוא ןוא עיטַארקָאמעד |
 ןופ גנונעפערעד יד ןעמוקעגרָאפ ןירַאּפ ןיא ןיא סערגנַאק:רוטלוק ןטימ
 2ורפ עשידיי יד ןופ ףמַאק ןשידלעה םעד טעמדיוועג ,גנולעטשסיוא רעד

 .עינַאּפש ןיא עקיליוװ
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 רעׂשידיי רעד ןֹופ ויטַאיציניא רעד טםיול ןיא 1937 ?ירּפַא ןיא ןיוש

 טמיטשַאב ךײרקנַארפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד יײב עיסימַאק

 ןיא רעגָאיצילימ ןשידײ ןופ ײזוס  ַא ןזירַאּפ ןיא ןריזינַאגרַא וצ ןרָאװעג

 .עינַאּפש
 ײזוװפ ןופ טעטימַָאק רעד טָאה ,1097 יַאמ ןט:11 םעד ,קיטסניד

 עיצקַאדער ןיא גנוציז א ןטלַאהעגּפָא עינַאּפש ןיא רעגַאיצילימ ןשידיי ןופ

 ןפיוא זופ םעד ןפורוצנָא ןסָאלשַאב טָאה רע ."עסערּפ דעײנ , רעד ןופ

 .(ץייװ הירא ןעמָאנ רעתמא) ימוכַאנ טרעבלַא ןופ ןעמַאג

 סלַא ןַאמרעל :ָארויב:װיטוקעזקע ןַא ןרָאװעג טלײװעגסױא זיא סע

 ,רעגטוק דוד ,םיוב עט'ה ,רעביירש ייד ַא ,ָארעּפס ,גינעק ןוא ,רעציזרַאפ

 .טעטימָאק ןופ רעדילגטימ סלַא א"א לוסנַאק אשזדע ,ןיראווש אינאה

 :ןסָאלשַאב טָאה טעטימַָאק רעד
 םעד טעמדיװעג דיל ןשידײ ןֹופ עינָאלָאטנַא ןַא ןבעגסױרַא (

 ןרעװ טקישענוצ טפרַאדעג ןבָאה רעדיל יד .עינַאּפש ןיא רעפמעק ןשיריז

 ןוא טעשימָאק םענופ ףור ןפיוא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןטעַאּפ עשידיי ןופ

 ;עסערּפ רעד
 ןופ סעיפַארגַאיב ןוא סעיפַארגָאטַאפ טימ םובָלַא ןַא ןבעגסױרַא (2

 ;רעפמעק עשידיי עגעלַאפעג יד

 רעד ןײז טפרַאדעג טָאה עכלעװ ,גנלעטשסיוא ןַא ןריזינַאגרָא (8

 .ייזומ ןקיטפנוקוצ ןופ ןרעק רעטשרע

 ןלַאירעטַאמ עקיטרַאגדישרַאפ ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענעז יִלֹוי זיב
 ;גומייצ ,ןטנעמוקָאד עלעיציפַא ,ווירב ,סעיפַארגָאטַאפ ;ןלעטשסיוא םוצ

 ןײרַא גנולעטשסיוא יד ןיא טלמעד .ןסנייא 1000 ךרעב ןעמַאזוצ -- ןענ

 רעטיײל רעשירעלטסניק רעד .גנופיירגוצ רעפערקנָאק ןֹופ עזַאפ רעד ןיא
 ;יז ,אקסלַאװַָאק הנח ןפלָאהעג ןבַאה םיא ,רעפלעהַאב עק'השמ ןעוועג ןזיא

 .ערעדנַא ןוא סרַאק רתסא ,רַאש ,רעכ

 ףיֹוא ,"יאוכלא , לַאז ןיא זןיא ,1983/ רעבמעטּפעס ןט211 םעד ,תכש

 גנונעפערעד רעד דובכל טנװַא:טרעצנַאק ַא ןעמוקעגרָאפ ,,יאובלא יר 7

 ,ַאטלוס .י :םעדעה עצרוק ןטלַאהעג ןכַאה סע .גנולעפשסיוא רעד ןופ
 יד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןֹופ ַארויב ןשידי ןופ רַאטערקעקס
 :רַא ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןופ רַאפערקעס ,רענייװ ןוא ןטַאטש עטקיגײארַאפ

 ,ָארעפס ,סערגנַאק:רוטלוק ןפיוא ןפַאגעלעד -- עקירעמַא ןיא ןדרַא;רעטעב

 ןיא סָאװ ,רענַאיצילימ ַא ךיוא יװ ,"עסערּפ רעײנ ,, רעד ןֹופ רָאטקַאדער
 2אּפש ןיא דלעה םענעלַאפעג ןופ יודפ יד ןזא עינַאּפש ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .אקלַאקס םירָאמ ,ענ

 לט



 ףעילערַאב ַא ןענופעג ךיז טָאה גנולעטשסיוא רעד ןופ גנַאגנײרַא םייב

 .שטיװַאנירטיצ רעלטסניק םעד ןופ טכַאמעג ,ימוכַאנ טרעבלַא ןופ

 טעמדיװעג ןעװעג ןיא גנולעפשסיוא רעד ןופ לײט רעטשרע רעד
 :םיֹוא ןבָאה רעיושוצ ןרָאפ .עינַאּפש ןקילָאמַא ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל םעד

 :ַאק ןופ טיבעג ןפיוא ןדיי עשינַאּפש יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד טבעלעג

 :ער רעד ןופ רעדליב:ליורג יד ךָאנרעד ,רוטלוק רעקיטסײג ןוא רעלעירעט

 2נוסערּפסיױאגטלעג ,ןעגנוקינײּפ עריא טימ טרעדגוהרָאי ןט:19 ןופ עיצקַא

 :רעטייש רעד עכלעוו ןשיװצ ,תונושמ תותימ יילרעלכ ןוא תוסיפת ,ןעג

 לטרעפ ַא ןופ שוריג רעד טמוק ךעלדנע .רעקידנרינימָאד רעד ןיא ןפיוה

 .רעדנעל עכעלדנײרפטסַאג רעמ ןיא ךיז ןטײרּפשרַאפ עכלעוו ,ןדיי ןַאילימ
 לײטנַא רעשידי רעד ןעמונרַאפ טָאה טרָא עטסקיטכיװ סָאד רעבָא

 ןופ רעדלעפ יד ףױא עיטַארקַאמעד ןוא םזיִשַאפ ןשיװצ ?גנַארעג ןיא

 עקיטרַאנדישרַאפ רעכוזַאב ןופ ןגיוא יד רַאפ ײברַאפ ןעיינ סע .עינַאּפש

 טימ ןסיש ךיז ןענרעל םײב :רענַאיצילימ ןשידי ןופ ןבעל ןופ סענעצס

 .סערװענַאמ ףיוא רעדָא טַאמרַאה םייב ,רעװעג:ןישַאמ ןטימ ,סקיב רעד

 רעדָא לָאטיּפש ןיא ןטעדנוװרַאפ סלַא ,ורּפָא ףיוא רעפמעק םעד טעז ןעמ

 .?עסערּפ עײג, יד קידנעגעײל ..עזױּפ ַא תעב ײשנַארמ ןיא רַאג

 ןיא יורפ רעשידי רעד סעמדיװעג ןעװעֶג ןיא טרָא רעדנוזַאב ַא

 ןוא ןירעקײטּפַא סלַא ,ןירעפמעק סלַא ןעז טגָאקעג יז טָאה ןעמ .עינַאּפש

 .לָאטיּפש ןיא רעטסעװש:ןקנַארק סלַא

 ןיא טלעװ רעכעלרעסיוא רעד טימ רענַאיצילימ ןופ גנודניברַאפ יד
 ,םיבורק ןוא ןרעטלע עניײײז ֹוצ וירב ענייז ךרוד טלעטשעגרַאפ ןרָאװעג

 ;רַאה :טײז רעטייװצ רעד ןופ .סעיצַאזינַאגרַא:רעטעברַא יד וצ ךיֹוא יו

 :יוא ,ןעיורפ עקידנביל ןופ ווירב עקידנריר ,עמַאמ:עטַאט ןופ ווירב עקיצ

 ײר עצנַאג א ןעז טנַאקעג גנלעטשסיוא רעד ףיוא ןעמ טָאה םעד רעס

 ,ןרַאילוקריצ ,ןטכַאלש יד ןיא ןעגנונעכייצסיוא ,ןטנעמוקַאד עכעלנעזרעּפ

 :ָאיצַאנרעטניא יד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ ןֹופ סעיצַארַאלקעד ןוא ןטסקעט
 .א .אַאללאג ,יטעלָאקינ יװ ,סעדַאגירב עלַאנ

 :ורפ ןופ דלעפ ןפיוא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,ןדלעה יד ןרעַאב וצ ידכ

 ,סעיפַארגָאטַאפ ןופ שזַאטנַאמ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ ןיא ,טייה

 -- םעד רעסיוא .םענייא ןדעי ןופ ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעּפ טימ טײלגַאב

 טימ ,"ןטרָאּפסַאּפ , ,ןטרַאק:ײטרַאּפ ,טנָארפ ןופ ווירב ,ךעלכיב:רעטיקימ

 ,עינַאּפש ןייק ןגָאלשרעד וצ דיז ידכ ,ןצענערג טלגומשעג טָאה ןעמ עכלעוו
 .וװ .א .א רעכיבגַאפ
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 ןשידי ןופ ?ײטנָא םעד טלעטשעגרָאפ טָאה עטרַאק עשיפַארגָאעג ַא

 .רעדנעלגגנומַאטשּפָא יד טיול רעפמעק

 ;רָא ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד סָאװ ,טעברַא:טעטירַאדילַאס רעד רַאפ

 טרָאד טָאה ןעמ .לַאז רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טריורעזער זיא ,טריזינַאג

 :ענ רעטרעדנוה ןֹוא רעקילדנעצ טימ טעװעקיּפעגנַא סעטסיל:למַאז ןעזענ

 וייא ןעיליּפשנָא טגנעלפ ןעמ עכלעו ,ןעגנונעכײצּפָא:םעטירַאדילַאס ,ןעמ

 טכלעװ ,עלעודיווידניא ןוא ענײמעגלַא ,ךעלטרַאק:טעמירַאדילַאס ;ןיאל

 .ןדלעה עשידיי יד רָאפ ןלעטש

 ןוא טלעװו רעד ןיא עסערּפ רעויסערגָארּפ רעשידיי רעד ןופ לָאר יד

 :טלעטשעגרַאפ ןבָאה "עסערּפ רעײנ, רעזירַעּפ רעד ןֹופ רעדנוזַאב רַאג

 ?טנַאװ ,טנָארפ ןופ תועידי ,ןעלקיטרַא ענעטינשעגסיוא ,ןעגנוטייצ עצנַאג

 ?םנַארפ ןופ ןעלקיטרַא ,סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ ןעגנוטייצ

 געטא ,ןָאילַאטַאבײקסװָארבמָאד ןופ סעטסיל:למַאז ,ןטנעדנַאּפסערַאק

 :טערָאק יד רַאפ םוירעטסיגימ:סגירק ןשינַאּפש ןופ ןשינעביולרעד עשיט

 .*עסערּפ רעײנ ,, רעד ןופ ןטגעדנַאּפ

 וביוהעג ןבָאה עכלעװ ,ןפעברַא;טסנוק עכייר ןעװועג ךיוא ןענעז סע

 ןליב סָאד :גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעד ןופ ןעזסיוא ןשיטעטסע םעד

 עשידי ירד רָאפ טלעפש סעכלעװ ,לעּפורק ,רעלטסניק ןשיכיירטסע ןופ

 ןשידיי ַא ןופ ןלַאפ סָאד ,רבה םענעלאפעג ַא ןרעַאב יז תעב ןרענַאיצילימ

 :ַאב רעד ,רעביז רעלטסגיק םענופ ךעלב ןיא טרעמַאהעגסיוא ,רעפמעק

 .ערעדנַא ןוא ימוכַאנ טרעבלַא ןופ ףעילער

 ןײװנסַאמ ןעמָארטש ןבױהעגנַא ןבָאה גנונעפערעד רעד רךָאנ ךיילג
 ;ַָאק טנדרָאעגנײא ןבָאה סעיצַאזיגַאגרַא ,ןבולק ,ןטַאקידניס יד .רעכוזַאב

 2יצ רעד ןיא ןפערט םנַאקעג טייצ רענעי ןיא טָאה ןעמ .ןכוזַאב עוויטקעל
 רעניטסעלַאּפ, :ןימ םעד ןופ ןעגנודלעמ עקישטשניילק רעקילדנעצ גנוט

 ןשידיי ןופ ייזומ ןיא ךוזַאב רעויטקעלַאק -- טגװָא 7 טנייה ,טַאנָארטאה

 טגװַא 0 טנייה ,עיצקעס:ןבָאר , ;רעדָא ."קנַארפ 1 םירמנייא .רענַאיצילימ

 יר 0 טקנופ:ףערפ .עיגַאּפש ןיא רעפמעק ןשידי ןופ יזומ ןיא דוזַאב ---

 .עכעלנע רעקילדנעצ ןוא *?ָא'ד ַאטַאש

 יד וצ ןיב טכיירגרעד טָאה רע ,ןסַאמס עשידיי יד ןיא רעפיט ַא ןעװעג זיא

 וצ רעפמעק ַא ןופ װירב רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ןיא טָא .אפונ רעפמעק

 .רעבמעטּפעס בײהנָא ןיא ןבירשעג ,עיסימָאק:ריזיגַאנרָא רעד

 גנַאלקּפָא ריא ,קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה גנולעטשסיוא יד
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 ןטנַארפ עגעדישרַאֿפ ףיֹוא ףמַאק רַאי ַא רעכעה דַאנ ,םירבח עבושח,

 ףיוא קידנטלַאהרעטנוא ,עװַאדרַאק ,עדַאנערג ,עגַאלַאמ ךרוד עינַאּפש ןופ

 -בח ןפימ ןעמַאזוצ ,גנודניברַאפ עשינַאפעלעט יד טנַארפ:עפענורב םעד

 ,יקֹוי ןפ;218 ןופ רעמונ ןיא טנַאמרעד טָאה ריא סָאװ ןגעװ ,רעצרַאװש

 ;2ננוסירגַאב םעד רַאפ רעײטשיײב סלַא ָאטַאפ ןימ רעכיא ךייא ךיא קוש
 :ָאיצילימ ןשידי ןופ ײזומ םענעּפַאשעג וויטַאיציניא רעיא ךרוד ,ןטרעוו

 טרעבלא רבח ןכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,זירַאּפ ןיא רענ

 .(ימוכאג) ץייוו

 םעד ןקרַאטש רעמ ךָאנ ,זדגוא ןופ ןדעי יב יװ ,רימ ייב טעװ סָאד

 רימ ןַא ,קידנסיװ ןבַאגפיוא עקידרעטייװ ערעזדנוא ןריפסיוא רַאפ טומ

 רַאפ ןלַאפעג ,"ןטַאדלַאס עטנַאקַאבמוא, ןיײק ןײז טשיג לַאמנײק ןלעװ

 םורג ןשיטסישאפיטנא טימ .ןקעװוצ יז רַאֿפ עטנאקאבמוא

 ,,רעפעפ לשיפ

 ."עגיל:רוטלוק ןיא טסיוװשיטקַא רעגנעזעװעג

 רעטנזיוט ןֹוא רעטנזיוט ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב ןיא גנולעטשסיוא יד

 .ײזומ ַא ןריזינַאגרָא וצ ןעװעג ליצ רעד ןיא טגָאזעג יװ רעבָא ,ןשטנעמ

 לַאירעטַאמ רעד זיא עינַאּפמַאק;ןיװטָאב רעד ןופ ןײטשטנַא ןכָאנ

 ןטַארטענוצ ןעפ זיא 1998 םישדח:רעמוז יד ןיא .ןסקַאװעגסיױא ײזומ ןופ

 .ויכרַא ןַא ןלעטשוצנייא ןוא לַאירעטַאמ םעד ןריציפיסַאלק ֹוצ

 :רַאפ ןעגנולײטּפָא ןרָאװעג ט?ייטעגנייא ןענעז סע

 עגונ ןענעז סָאװ ,ןלאירעטאמ (2 ;רעפמעק יד ןופ סעיפַארגַאיב (

 ;ןקַאד (3 ;ןפמַאק ערעדנוזַאב יד ןיא לײטנַא ,עינַאּפש ןייק ןרָאפּפָא םעד

 ןא טעברַא:סעטירַאדילַאס יד (4 ;עינַאּפמַאק:ןיװפַאב רעד ןגעװ ןטנעמ

 ;רַאפ רעדנעל עגנעדישרַאפ ןיא ןענעז סָאװ ,רעדיל (9 ;"דנַאלרעטניה,

 לָאר יד (0 ןֹוא עינַאּפש ןיא רעפמעק ןשידיײ ןגעו ןרָאװעג טכעלטשגנפע

 .קלָאפ ןשינַאּפש ןֹופ ףמַאק ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןלפ

 :נוה ןופ ןעמענ ןֹופ עקעטַאטרַאק ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא סע

 :רעדנעל עקידנגלַאפ ןופ עקידנעמַאטשּפָא ןרענַאיצילימ עשידיי רעטרעד

 2רָאֹפ ,עניטסעלַאּפ ,ןראגנוא ,עינעמור ,עטיל ,ןלױּפט ,עינלעב ,ךיירקנַארפ

 .רעדנעל עשינַאקירעמַאןײטַאל ערעדנַא ןוא עניטנענרא ,ןטאטש עטקיגיא

 ןוא רענַאווטרַאּפ רעטעּפש .רעפעפ לשופ (*

 ףנכװצעגסווא ןטסנודרַאפ עשורעטולומ ענײז רַאפ זוא רע .םוצַאנ

 .ָאוגעליןרע ןשווווצנַארפ
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 ?ַאדעמ -- רָאלַאװ

 ןופ גנונעבוצסווא
 ןא :מָאד וד .װמרַא

 6 פ (ו יא 8 6664 רר יט =!

 וד !עמוקַאב טָאה ץדאגורבאו קסווַארב

 {(9ס :

 (028 רעכטעטפעס ןוא גנונעכװצסווא

 ןיטשניבור קעשזוו ןופ .נ .א רעפרַאװנליוק ר =+ ץרעווש





 ;קע ןוא ןטינשסיוא ןענופעג ךיז ןבָאה גנולײטּפַאײעסערּפ רעד ןיא

 עשיריי ןופ ןעלקיטרַא ,ןעגנופייצ עטסנדישרַאפ עמַאס יד ןֹופ ןרַאילּפמעז
 .רעפמעק ןשידי ןגעװ ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ןרעטרַאּפער עשידיי;טשינ ןוא

 ,עיגלעב ,ןלוּפ ,ךײרקנַארפ :רעדנעל עקידננלַאפ ןעמונעגמורַא ןבָאה יז

 .עינַאּפש ,דנַאברַאפנטַאר ,עקירעמַא

 2ןצסױרַא ידכ ,ןצונוצסיוא ןלַאירעטַאמ יד רענעלפ ןעװעג ןענעז סע

 :רַאפ טשינ ןיא סָאד .רענַאיצילימ ןשידײי םעד טעמדיװעגנ דוב ַא ןבעג

 .ןרָאװעג טכעלקריוו

 סקוװ ןקידרדסכ ןטימ ןוא קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ ןלַאפ ןטימ

 ןעמונעגנָא ייזומ םעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןבָאה ןרַאפענ:סגירק יד ןופ

 עיצַאטנעמקַאד ןופ רצוא ןצנַאנ םעד ןבָאה יז .ןעלטימ:טכיזרָאפ עלַא

 .טרַא רעכיז ַא ףיוא טקישעגקעװַא ןוא טקַאּפרַאפ

 ץנעטסיזקע םישדח 6 וצ גנורעייפ יד ןוא ןָאפ- ןיװטָאב יד
 עינַאּפמָאק רעד ןופ

 ;ידיי יד ןופ עיצקַא;פעטירַאדילַאס רעד ןופ טקנוּפײעיצַאנימלוק רעד

 עינַאּפש ןיא רעפמעק עשידיי יד טימ ךײרקנַארפ ןיא ןסַאמ:סקלָאפ עש'
 ?יװמַאב רעד ןופ ןַאפ יד יײז ןבעגרעביא ןֹופ גנורעייפ יד ןעװעג זיא

 .עינַאּפמַאק

 יד ךיז טָאה עינַאּפש ןיא .רעטסנרע רָאג ַא ןעװעג זיא טנעמָאמ רעד

 ;ו6 ןוא רעלטיה טציטשעג רעוויסנעטניא ץלַא ןבָאה'ס ןעמעו ,זטסיקנַארפ
 ;עג ןיא קילבוּפער יד ןוא טנָארפ םעד ןסיירוצרעביא ןבענעגנייא ,ינילָאס

 עיצקַאער רעד ךיז טָאה ךײרקנַארפ ןיא .ןעײװצ ןיא ןטינשעגרעביא ןרָאװ

 ;רעד ןיא טכַאמ רעד וצ ,טנַארפ:םקלַאפ םעד ןרידיווקיל וצ ןבעגעגנייא

 ןא ןביוהעגנַא ךיז טָאה'ס .עידַאלַאד טנַאלוטיּפַאק רעד ןעגנַאג

 ןברק רעטשרע סלַא ןֹוא סעיציזָאּפרעטעברא יד ףיֹוא ףירגנָא

 .עטרעדנאװעגנײא עשידי יד ײז ןשיװצ ,רעדנעלסיוא יד ןלאפעג ןענעז

 :םיה ןופ םיטילּפ רעטנזיופ ןענופעג טלמעד דךיז ןבַאה ךיירקנַארפ ןיא

 ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה'ס .ןליֹוּפ ןופ ךיוא ןוא ךיירטסע ןֹוא דנַאלשטייד:רעפ

 רעפסַאמטפַא יד טליפעג ןיוש ךיז טָאה טפול רעד ןיא .ןזײװסױא;ןסַאמ
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 ןיא ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא עקַאט ןיא רעכלעװ ,ךַאמּפַא רענעכנימ ןופ

 ןגעװ ןעמיטש טרעהעג רעטפָא ןילַא דיז ןבַאה קיטייצנייא .1998 טסכרַאה

 .עינַאּפש ןיא סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןזַאלרעדנַאנאפ

 רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .עטקירדעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד
 :רעטעברַא עשיזיוצנַארפ יד ןבָאה ײטרַאּפ רעשישסינומָאק רעשיזיוצנַארפ

 ןגעק ףמַאק ַא טריפעג סעיצַאזינַאגרַא:סקלַאפ עטידיי יד ךיוא ןוא ןסַאמ

 ?יטרַאפ רַאפ ,ןעגנומיטש:שואי יד ןגעק ,עיצקַאער רעקידנסקַאװנָא רעד

 שעטירַאהילַאס יד ןקרַאמשרַאפ רַאפ ,רעדנעלסיוא עטנלַאפרַאפט יד ןקיד

 :עד רעד וצ טיײרנעג ךיז טָאה עכלעװו ,קילבוּפער רעשינַאפש רעד טימ

 .םנָאדפנַארבע ןפיוא עװיסנעפַא רעקידנרידיצ

 ןיא עינַאּפמָאק:ןיװטָאב רעד ןופ ןַאֿפ יד ןבעגרעכיא ןופ גנורעייפ יד

 ;נירג רעד ךָאנ רָאי בלַאה א ,1988 ינוי ןט:12 םעד ןרָאװעג טריזינַאגרַא

 דלַאװ ןיא (1987 רעבמעצעד רעט4:19) עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןֹופ גנוד

 רעד ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא יז .זירַאּפ ןופ טייוו טשינ ,שרַאג ןופ

 ַא טנדרָאעגנײא רעמוז ןיא רַאי סעדעי טָאה עכלעװ ,?עסערּפ רעײנ,

 .םפול רעיירפ רעד ףיוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנופערפ

 1 2עג טלדנַאװרַאֿפ קיטנוז םענעי זיא שראגנ ןופ דלַאו רעקיטכערפ רעד

 ;רָא ענעדישרַאפ .ןעזסיוא ןלעניגירַא ןא טימ לטעטש שידיי ַא ןיא ןרָאװ

 2מָאק רעשינַאּפש רעד .ןדנעטס ערעײז טַאהעג ָאד ןבָאה סעיצַאזינַאג

 עג ןענעז סָאװ ,דלעה עשידײ ןופ רעדליב טלעטשעגסיוא טָאה "טעט

 ןראפ טעפירַאדילַאק יד ןקרַאטשרַאֿפ וצ ןפורעג ןוא עינַאּפש ןיא ןלָאפ

 .עילימַאפ ןייז ןוא רענַאיצילימ ןשיידיי

 :ןטַאמ א ןרָאװעג טריזינַאנרַא למיה ןעיירפ ןרעטנוא זיא גַאטימ ךָאנ

 רעריפנַא יד ןזיװַאב דיז ןבָאה םוידיזערפ ןיא ענובירפ רעד ףיוא .גנימימ

 ,ינרַאשט ,ןַאטרעל -י -- סעיצַאזינַאנרַא:רעטעברַא עקניל עשידיי יד ןופ

 ,ןַאמרעדעל קַאשז 4ןַאמַאניצ ,גינעק ,ַארעפס ,יקסװָאקינַאמ ,יקטנימַאק

 ןרעװ עכלעװ ,ןרענַאיצילימ עּפורג ַא יז טימ ,.א .א ,ןאמרעסעב דערפלַא

 .לַאפייב סיורנ םימ טסידנַאב

 סיוא טכערב ,שרָאװ א ןעמענ וצ ףיוא ךיז טלעפש ןַאמרעל .י ןעוו

 .ילַאנַאיצַאנרעטניא  םענופ גנַאזעג קיטכעמ ַא

 יד ,ןיװטַאב ילתפנ ןופ דליב סָאד ךיז טזײװַאב ענובירט רעד ףיוא

 רעיא רַאפ, :טפירשפיוא ןטימ ?װָאט  ַא ןיא ןָאפ ענעטפָאהעג:קיטכערּפ
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 טקנעשעג -- "ןיװטָאב , עינַאּפמָאק רעד רַאפ ,םייהיירפ רעזדנוא ןֹוא

 ."ףיירקנַארפ ןיא ןטסינומָאק עשידיי יד ךרוח

 :ָאיצילימ ןטעדנוווחאפ ןופ טנעה יד ןיא ןַאפ יד רעכיא טיג ןַאמרעֿכ

 זירַאּפ ןופ עקידנשעברַא עשידיי יד טסירגַאב רעכלעוו ,גרעבנעמטַאר דענ

 ופ סעדער יד רָאנ .עינַאּפמָאק:ןיװטַאכ רעד ןופ ןפמַאק יד טרעדליש ןוא

 ?םרוטש ַא טימ עשלמַאזרַאפ יד ןסירנַאב ינרַאשט ןוא ןַאמרעדעל .שז

 רַאֿפ ןטסנידהַאפ ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,יורפ עכעלרעה יד עיצַאװַא רעש

 יא סָאר .רענַאיצילימ ןשידי ןופ םישעמ עשידפעה יד ןריזירַאלוּפַאפ

 ;גיא עריא יז טליײצרעד עדער רעקיטכערּפ ַא ןיא .ם ע דע מ א גיג

 :עינַאּפש ןופ ןקורד

 .ףמַאק ןשינַאּפש ןגעוו ןבירשעג ןוא טדערעג ךס א ןיוש טָאה ןעמ,

 א ןבעגנ ךיא ןלעװ סָאװ ,ןכַאז עקילייה ,סעיװקילער ןזייו ךייא ליװ ךיא

 קלָאפ ערַאברעדנוװ סָאד רעכלעװ טימ ,טײקילױװרעפּפָא רעד ןופ דליכ

 .םייהיירפ ןייז טקידיײטרַאפ

 .ירורַאביא סערָאלָאד ןופ דליב ַא טזײװ ןירענדער יד

 ןופ עטיב רעד ףױא ,טגָאזעג רימ טָאה יורפ ענעטלעז יד טא ---

 =...ןיא שטנעמ ַא סָאװ ,ןזײװַאב םישעמ יד רָאנ ,דליב ַא טשינ, :ָאטָאפ ַא

 ,רילָאק ןעיורג ַא ןופ ?טײרב ַא סױרַא ןירענדער יד טמענ םעדכַאנ

 -- :ךַאלפ:טנַאה ַא יװ סיורג

 ןכָאװ טקעז ןופ רשמ ןיא ןעמ טָאה סָאד (!!!)לטיירב ַא זיא טָא --

 ןקימַאלפ ַא טימ טקידנערַאטפ יז .גַאֿפ ַא ףיוא רעדירדַאמ ןדעי

 ןוא סעצניװטַאב יד ןציטש וצ ,טעשירַאדילָאס יד ןקרַאטשרַאפ וצ לעּפא

 .םעילימַאפ ערעיײז

 40 3 א + 2

 .עטַאד עכלעז יד טרעײפעג טָאה טייז ריא ןופ עינַאּפמַאק:ןיװטַאב יד

 עמַארגעלעט עקידננפָאפ טקישענוצ יז טָאה ןירַאּפ ןיא בוט:םוי םעד וצ

 :(ןבַאטשכוב עשינײטַאל טימ שידיי ףיוא)

 טנָארפ ןופ רימ ןקיש עינַאּפמָאק םניװטָאב ןריציּפָא ןוא ןטַאדלַאס,

 ןכַאמ גָאט ןבלעז םעד ּפָאטס שראג גולפסיוא רעמנלײטנָא ןסורג עסייה

 ?ירַאדילָאס טקרַאטשרַאפ ּפָאטס ןיװטָאב ןטַאנַאמ 6 גנורעייפ עסיורג רימ

 שיידי ןטערטרַאפ קידריװ ןפמאק עטנעַאנ ןרעכיזרַאפ רימ ןעינַאּפש טעט

 יקלַאפ

 טלמַאזרַאפ ךיז טָאה זירַאּפ עשידיי סָאד ןעװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 טנדרָאעגנײא עינַאּפמָאק:ןיװטָאב יד טָאה ,שרַאנ ןופ רעדלעװ יד ןיא
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 :סיזקע םישדח 0 טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא גנורעייפ  ַא טנָארפ ןופ טייוו טשינ

 "*עסערּפ רעיינ, רעד וצ ץנעדנָאּפסערַאק ַא ןיא .עינַאּפמָאק רעד ןופ ץנעמ

 :"ןיװטָאב , ןופ רָאטקַאדער רעד םעד ןגעוו םביירש

 ןביוהעגנָא ןטסיניװטָאב יד ןבָאה גנורעייפ רעד רַאפ געט עגנַאל

 געװ םעניש ַא טנדרַאעגנײא ןבָאה יז .ןעגנופיירגוצ ענעדישרַאפ ןכַאמ
 ?ןעמולב טימ ןרָאװעג טרירָאקעד ןיא סָאװ ,גנורעייפ רעד ןופ ץַאלּפ םֹוצ

 סָאװ ,ןדנַאלריג ןוא ןעײלַא;רעמײב עטנדרָאענניא ךעלפסניק ,ןעבמַאלק

 .טָאטש רעטייוו רעד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגנּפָארַא לעיצעּפס ןענעז

 ןשיט:דלעפ עקיזיר ןרָאװעג ןבָארגעגסיױא ןענעז ?מיה ןעיירפ ןרעמנוא

 ..טסעג טרעדנוה ייווצ רַאפ רעשנורעד ,ןַאמ 900 רעכעה רַאפ

 יד ןעמוקעגרַאפ ןיא ,זירַאּפ ןיא יװ טקנוּפ ,ינוי ןפ:12 םעד ,קיטנוז

 ;לעז עשידיי :טסעג ענעדַאלעגניא 200 בורק ןעמוקעג ןענעז סע .גנורעייפ

 ערעטלע ןופ סעיצַאנעלעד ,ןענַאילַאטַאב ערעדנַא ןֹופ ןריציפָא ןוא רענ

 ;יקסװָארבמָאד רעד ןופ ןטייהניא עלַא ןופ רעפמעק עלופטסנידרַאפ ןוא

 :ַאב ןוא סעינַאּפמָאק ליפ ןופ ןרַאסימָאק ןוא ןטנַאדנעמַאק יד ,עדַאגירנ

 ןופ דנירפ ענעבעגעגרעביא עטנעָאנ ןוא ערעדנַא ךס ַא ןוא ןענָאילַאט

 ןריסערעטניא ןוא ןפמַאק ערעזדנוא ןרעדנוװַאב סָאװ ,עינַאּפמָאק רעזדנוא

 ;םיֹוא טרעוו טקעּפסער ןרעדנוזַאב ַא טימ .ןבעל ךעלגעטגנַאט ריא טימ דיז
 :ַאק רעד ןֹוא ַאקנעשטרַאכ ,עדַאגירב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעד ןעמונעג

 ןוא םירעױּפ ןופ עיצַאגעלעד עכײרלָאצ יד ךיֹוא יװ ,ָאלעדַאװ רַאסימ

 . .ףרָאד ןקידתונכש ןֹופ ךעלדיימ עגנוי
 :ַאב ,קנימ ,עינַאּפמַאק:ןיװטָאב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעד יו םעדכַאנ

 ןכעלרעײפ םעד ןגעװ טדער רַאסימַאק:טילַאּפ רעד ןוא טסעג יד טסירג
 :ַאּפ רעד טרָאװ ַא טמענ ,םייל:רעטילימ טימ עליוויצ ןופ ףערטנעמַאזוצ

 טקידנערַאֿפ גניטיס םעד ."סקָאפַאלַאּפ , ןַאילַאטַאב ןופ רַאסימַאק:טיל

 :רַאֹכ ,עדַאגירב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעד גנוסירגַאב רעקימַאלפ ַא טימ

 .ָאקנעשמ

 :נָאמ םוצ ןעמולב עטיור ץנַארק א טגָארט רענלעז עגנוי עּפורג ַא

 ןוא רעניטש ,דרע ןופ ןיא סָאװ ,סעצניװטַאב ענעלַאפעג יד ןופ טנעמ
 חעובש ןימ א זיא סָאד .בוט:םוי ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ?ניצ

 ןטַאטנדלעה סנעמעוװ ,סעצניװטַאב עטשרע יד ןופ ןגעװ יד ןיא ןייג ֹוצ

 ןרעַאב עקידנזעװנַא יד .עינַאּפמָאק רעזדנוא ןעמָאנ ַאזַא טפַאשרַאפ ןבָאה

 זיא טײקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא .ןנײװשליטש טונימ ַא טימ ןדלעה יד

 טיס טליהעגמֹורא ןיא סָאװ ,טנעמונַאמ םענעדײשַאב םוצ טדנעװעג
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 ןופ רעפעש ,ךעשזָא ץרעה:סונ קעלָא
 רָאטקַאדער ,סעצניװטַאב רַאפ שרַאמ

 טנעיל ,"ןיװטַאב ,, גנוטוצ:טנָארפ ןופ

 םוא ןבענ ."עסערפ עױנ

 וקסװַאשרַאװ

 איו טא:ט208 .סטוופמסשאפאוי

 וע
4 
= 
 יא

 עינאלאטאק

 יא ט = 68 * = טאפ סו ט8 998 = סא 4 =
 וו

 * ר * י*=*
 | = ןי

 9238 רעבמעואנ 3

 עינַאפמַאק-ןוװטָאב רעד ןופ ןַאגרָא





 טנכײצרַאפ תויתוא עטיֹור טיס ןענעז'ס רעכלעװ ףיֹוא ,עּפעדק רעצרַאווש
 יד ןוא ןלַאפעג ןעגעז ןדלעה יד עכלעװ ןיא ,ןטכַאלש יד ןופ סעטַאד יד

 יד -- ןדלעה עגעמוקענמוא עריא רַאט,, ;ןכַארּפש יירד ןיא ןטפירשפיוא

 .?עינַאּפמַאק:ןיװטָאב

 ;גזעֹװגַא יד וצ גנוסירגַאב עקידנגלַאפ ןעמוגעגנַא ןבַאה רעפמעק יד

 :שראג ןיא "עסערפ רעײג , רעד ןופ בוש:םוי:דלַאװ םעד ףיוא עקיד

 :ַארּפ יד ֹוװ ,טנַארפ:חרזמ ןשינַאּפש ןופ !דניירפ ןוא םירבח ערעייט ,

 ;אמ יד ןגעק טגַאװ;ץוש עקידעבעל א ףיוא םלַאה טייהשטנעמ עװיסערג

 ןוא ןריציפַא ,רעגלעז יד סורג ןסײה ַא ךייא ןקיש ,ןרַאברַאב עשיטסיש

 ןופ ןעמַאנ ןפיוא עינַאּפמַאק רעשידײי רעד ןופ ןטַאנעלעד עשיטילָאּפ
 .ןיװטַאב יקתפנ

 ;ראֵמ ,טגָאה רעד ןיא סקיב רעד טימ ַאד קידנפמעק !םירבח ערעייט

 רעבלעז רעד ןופ ןעמַאטש רימ ןַא ,רענלעז עשידײ ,טשינ רימ ןסעג

 ;ֹוצ ןבָאה רימ ןעװ ,ןטײצ יד םוג ךָאנ ןעקנעדעג רימ .ריא סָאװ חביבס

 ;הנבעל ערעסעב ראפ טפמעקעג ,עקידנטעברַא עשידי ,ךייא טימ ןעמַאז

 מער ערעזדנוא רַאפ ןוא גנולדנאהאב רעכעלששנעמ א רַאפ ,ןעגנֹוננידַאב

 ?גגלַאפרַאפ2ײצילַאּפ יד ןורכז ןיא ןדנוא ןענעז שירפ רָאנ .ןטייהיירפ |

 ןיטשוצסיוא טָאהעג ןבָאה רימ עכלעוו ,ןפערקעד ןֹוא ןזײװסיוא יד ,ןעג

 רעײז ףיוא ןבָאה ןדגֹוא ןופ ליפ .ליפ ױזַא טדײל ריא עכלעװו ןופ |

 עכלעו טימ ,סָאטעג ןוא ןעמָארנַאּפ ןופ םעמ םעד טליפעג טיוח רענעגײא

 ךײרקנַארפ ןופ ןעמוק סָאװ ,זדנוא ןופ יד .ךייא טָארדַאב םזישַאפ רעד

 עשידי יד ןופ גנוטיצ רעד ךרוד ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז ,עיגלעב ןוא

 עשידח עֶלַא ןופ גנילביק םעד ,"עסערּפ רעײנ, רעד ךרוד ,ןסַאמ:סקלָאפ
 .עיגַאּפש ןיא רעפמעק:םייהיירפ

 ,ףײא טימ ןדנוברַאפ גנע טגײה ךיז רימ ןליפ ןעמעלַא םעד בילוצ

 עקיזַאד יד .בוש:םוי רעזדנוא ךיוא ןיא בוט:םוי רעקיטנייה רעיא ןוא

 ;רַאפ רעמ רַָאנ טרעװ בוס:םוי םנעמעלַא רעזדנוא ןופ טייקידתופתוש

 םקעז טרעװ ,ינוי ןט:12 םעד ,טגייה טקנוּפ סָאװ ,טקַאפ ןכרוד טקרַאמטש

 רעד ןיא .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב יד ןרָאװעג טעדגירגעג ןיא סע טניז ,םישדח

 ,שראג ןופ רעדלעװ עקיטכערּפ יד ןיא טגנערברַאפ ריא ןעו ,טייצ רעבלעז

 ;יורג ַא ףיוא ,טנַארפ םייב ָאד ,סעצגיװפטַאב יד ,רעדירב ערעייא דיז ןלײװ

 ערעדנַא רעקילדנעצ ?ײטנָא ךיֹוא ןעמענ סע רעכלעװ ןיא ,גנורעייפ רעק

 ןופ ןרַאסימָאק ןוא ןרידנַאמָאק ,טסעג עבושח ליפ ןוא רעפמעק עשידיי
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 ןוא רערערַאפ עֶלַא ,עדַאנירב רעד ןֹופ ןֹוא ןענָאילַאטַאב ,סעינַאּפמָאק
 ."עינַאּפמַאק רעזדנוא ןופ דניירפ

 ;עג ןבענעגרעביא ןטסיגומָאק עשידיי יד ךרֹוד ןיא עכלעוו ,ןָאפ יד
 ןעװעג ןזיא ,עינַאּפמַאקןיװטָאב רעד גָאט ןקופקנעדעג םעד ןיא ןרָאװ
 :ןטפָאהעגסױא ןעװעג תויתוא עשידיי טימ זיא ןביוא ,טיור טייז ןייא ןופ
 -- טייהיירפ רעזדנוא ןחא רעיא רַאפ

 ןץיװטַאב ילחפנ .ּפֹמָאק
 :שיליוּפ ףיוא ,רעקירעדינ ?סיב ַא ןוא

 ל8 רטס1ג086 102528 1 148828 160עגק. 1181181080 20101248: 8141
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 רעד ןֹופ ןרילָאק יירד יד טָאהעג טָאה ןַאפ רעד ןופ טייז ערעדנַא יד
 ןקידנגלָאפ ןוא טעלָאיפ ,לעג ,טיור :ּפָארַא ןביוא ןופ ;קילבוּפער רעשינַאּפש
 :טסקעט ןשינַאּפש

 ?סמ טטפפיעמ8 ז,גגמתתיתאםס צ ז,4 אעטּפניט8. 60240/418168
 םסיעשנא. 2881 ,סנא ת1 204

 עלַאנָאיצַאגרעטניא יד ןופ לָאבמיס םעד ,ןרעטש ןקיקעיירד םעד ןיא
 עינַאּפמָאק רעטרעוו עשינַאּפש יד ןשיװצ ךיז טניפעג רעכלעוװ ,סעדַאגירב
 גנודנירג רעד ןופ רָאי סָאד .ח .ד ,?19ט7, ןטפָאהעגנײרַא זיא ,ןיװטָאב ןוא
 .עינַאּפמַאק רעד ןופ

 :אבסיוא ןָאפ יד ןיא עיצַאּפוקַא רעשישטייד ןוא גירק ןופ םייצ ןיא

 רעטנעצ:עיצַאטנעמוקַאד רעד ןעװ ,גנוײרּפַאב רעד ךָאנ .ןרָאװעג ןטלַאה
 (.ד .ד -- סעיצַאזינַאגרָא:סקלָאפ עשידיי ןופ דנַאברַאפ) "ןָאינוא, םייב
 ןיא ?ײטנַָא ןשידײ ןגעװ ןטנעמוקָאד יד ןעלמַאזפיונוצ ןבױהעגנָא טָאה
 יד עיצקעלָאק ןײז ןיא ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה ,המחלמ רעשינַאּפש רעד
 .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ ןָאפ

 ןופ ןדלעה יד רַאפ לָאמקנעד םעד ןליהטנַא ןופ גנורעייפ רעד וצ

 ײז .עשרַאװ ןייק ןרָאפעג סעצניװטַאב רעזירַאּפ ןענעז ָאטעג רעװעשרַאװ
 רעקילדנעצ ןֹומ ןגיוא יד רַאפ טריפסעפינַאמ ןָאפ רעד טימ טרָאד ןבָאה
 .רעיושוצ רעטנזיוט

 זא ,טגײלעגרַאפ טָאה רעפמעק:יקסוװָארבמָאד יד ןופ דנַאברַאפ רעד
 ;לעה רעשידיי ןופ זײװַאב סלַא ןעניד וצ ידכ ,ייז ייב ןביילב לָאז ןָאפ יד
 .טייקשיר
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 :גיא ןַא ןירַאּפ ןיא ןרעװ םריזינַאגרָא טלַאזעג טָאה 1949 גנילירפ

 ;דגַאטשרעדיװ ןשידי םעד טעמדיוװעג ,גנולעטשסיוא עלַאנַאיצַאנרעמ

 רעד טרָא ןַא ןעמענרַאפ טפרַאדעג ךיוא טָאה טרָאד .םזיצַאנ ןגעק ףמַאק

 :עג טקישעגקירוצ ןדנוא ןיא ןַאפ יד ןוא .עינַאּפש ןיא ףמַאק רעשידיי
 :'טסגיא ןשירָאטסיה ןשידיי ןיא ךיז יִז טניפעג טציא .עשרַאװ ןופ ןרָאװ

 .עשרַאװ ןיא טוט





 ווירב





 ןוא ףמַאק ןוא ץונַאפש ןוא ןקיליװײרפ ןשידײ םעד ןווװעג ןבָאה רימ

 2לעזעג ןוא טײקיטעט:רוטלוק ןײז ,טנַארּפ ןפווא טײקשודלעה ןײז,ורּפָא ףווא

 ןופ ןעגנוגנודַאב וד ןיא רעוודסווא ןױז ,דנַאלרעטנוה ןוא טעברַא , עכעלטפאט

 יד ןווװעגסוורַא רע טָאה םוטעמוא .ןרעגַאלײעוצַארטנעצנָאק עשיוזווצנַארפ וד

 .רעפמעק ןשיטסושַאפוטנַא ןטנכױײצעגסווא ןַא ןופ טעטולַאװק

 נײװענוא ןופ ,ןגָאז וצ וווַא ,רענַאוצולומ םעד ןוײװ טצוא ןלוװ רומ

 2:בול םעד ,דנוק ןופ עטַאט םעד ,שטנעמ םעד רעפמעק םעד ןבענ ןעגנערבסיורַא

 ןוא דנװרפ םעד ;ןַאמ -- וורפ רעטבולעג ןײז רךָאנ ןקודנעקנעב ןוא ןוז ןקיד

 םדנוװשרַאפ ָאד .װורב ענײז ןוא ןטסעכמוצ ךוז טקעלפטנַא שטנעמ רעד .רבח

 2נוא ןוא רומ ןעגנערב רעבורעד ,ץרַאה סָאד ךוז טוװװַאב'ס ,טװקלעוצופָא וד

 ענײז ןופ ןוא עטנעַאנ ערעװו וצ ןרענַָאוצולומ ןופ װורב לטנוב ַא ךוב רעזד

 ןיא ןוא שטנעמ ןופ טלױטעגּפָא טשונ רעפמעק רעד זוא רעכוו .םוא וצ עטנעַאנ

 .ןגַארפ עכעלנעורעּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג טשומעגסווא ןענעז װורב וד

 ןופ װירב (1 :סעורָאגעטַאק הרד ןוא טלװטעגניא װורב וד ןבָאה ריז

 ץכלעװ טומ ,םורבח ןוא סעוצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג וד וצ רענָאוצולומ

 וצ ןרעטלע ןופ װורב (8 ןוא החפשמ וצ װורב (2 ,טעברַאעגנעמַאזוצ טָאה רע

 2עמ ערעװו וצ ןעוורפ ןופ װירב ןײק טשינ ןעגנערב רומ .ןרענָאוצולומ וד

 לװמ ןטײװצ ןיא ןווװעג ןווש רימ ןכָאה עכלעזַא לײװ ,ןרענַאוצולומ -- רענ

 2אםש ןוא וורפ רעשידי רעד ןופ לײטנָא ןגעװ לטיּפַאק ןוא ,ךוב רעודנוא ןופ

 | .ףמַאק ןשונ

 ןופ םונּפ עשיעדוא סָאד ןעלגיּפשּפָא לָאמַא ךָאנ ודנוא ןלעװ װורב וד

 ןײז ,סעיצַאזינַאגרָא ענײז וצ טײקנדנובעגוצ ןײז ,עינַאּפש ןיא רעפמעק ןשודו

 רעד וצ טײקרַאבלופ ןײז ןזײװ ךיוא ןלעװ זו .םוומוטּפָא ןײז ,טװקשודלעה

 :וצ ףֹוז טװהרעמוטש טוומעג טָאה סָאװ ,רוטַאנ רעשונַאפש רעד ןופ טװקנװש

 ,לנעב ֹוד ןקעדפווא ךווא ןלעװ ײז .ןטסושַאפ וד ןופ ןתוורוכא וד וצ ןקוק

 .ןדיל עכעלרענוא ץנײו לָאמלװט ןוא עטנעָאנ ענװו וצ רעפמעק ןופ טּפַאש

 .עמַאמ:עטַאט וד םעד ןגעװ קודנגָאזנָא טשונ ,עונַאּפש ןוק קעװַא רוחב ַא זוא

 ףע ,םוא סָאד טקנערק טציא .ןרעטש םוא ןלעװ יז זַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה רע
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 ןיא טָא .טַאמ ןױז ןופ ןיז םעד ןרעלקפיוא הורב ַא ןיא טװֹורּפ ןוא טדײל

 :ץפָאה רעד טימ וירַאּפ ןױק ענוטסעלַאּפ ןופ ןעמוקעג עמַאמ עקודנעקנעב ַא

 רע .ןעז ןענָאק םיא טעװ וו ןוא בוולרוא ןַא ןעמוקַאב טעװ ןוז רוא זַא ,גנונ

 ןעז ןלעװ רומ .טשונ םוא ןביולרעד ןטכולפ ענײז -- ןעמוק טשונ רעבָא ןָאק

 2ַאב װירב וד ןלעװ קוטװצנײא רעבָא ןרעטלע ערעײז טומ וצ ןביג עכלעװ ,ןיז

 :ילָאּמ ,ערעטלע עסוװעג יב ןעמוקעגרָאפ זוא עכלעװ ,ץוָאפרָאמַאמעמ וד ןוײװ

 ןופ ףמַאק ןטימ גנַאהנעמַאװצ ןוא ןשטנעמ?סקלָאפ עטרושוַאגנַא טשונ שוס

 .ןטנָארפ עשינַאּפש וד ףווא רעדנוק ערעײז

 :עגסווא רימ ןבָאה ,ןגָאמרַאֿפ רומ עכלעװ ,װורב לָאצ רעסוורג רעד ןופ

 טכול ױנ ַא ןפרַאװ ןלעװ ײז זַא ,רעכיז ןענעז רומ .לשנוב ןײלק ַא טלװװ

 ןשינַאּפש ןופ ףמַאק ןוא לױײטנָא ןשודװ ןגעװ דליב רעודנוא ןעמָאקלוּפרַאפ ןוא

 .קלָאפ
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 סעיצַאזינַאגרָא וצ וירב
 ןפורסיוא עשיטסָאיזוװטנע טימ טנגענַאב זדנוא טָאה ןעמ

 ,רעפמעק עשודוו עפורג רעמריזונַאגרָא רעטשירע רעד ןופ וװוורב רעטשירע

 עונַאפש ןיק ןעמוקנָא רעיז ךָאנ דלַאב

 .טּפעס 9 ,ענָאלעצד אכ

 ןעננאנעגכרוד זיא געװ רעד .ענַאלעצרַאב ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 טמוק סע ןזַא ,טשינ ןעמ טליפ טננגעג רעצנַאג רעד ןיא .קיאור ןצנַאגניא

 :לעפ יד ףיוא טעברַא ןעמ .לַאמרַאנ טיינ ןבעל קָאד .גירק:רעגריב ַא רַאפ

 .רעירפ יװ ןרינַאיצקנופ ןקירכַאפ יד .רעד

 רעד ןופ באטש םוצ ײװמַארט ןטימ ןרָאפעג רימ ןענעז לַאזקָאװ ןופ
 רימ ןענעז געװ ןצנַאג ןפיוא ."ןָאלָאק , לעטָאה ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 גָאפימ ןסעגעג רימ ןבָאה טרָאד ,סעיצַאװַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 .עמרַאזַאק:ןינעל רעד ןיא טרישרַאמּפָא רימ ןבָאה טרָאד ןופ ןוא

 ;סיוא עשיטסַאיזוטנע טימ טנגעגַאב ןדנוא ןעמ טָאה ןסַאג יד ףיִוא

 ןעגנוזעג ןבָאה רימ .ןרענַאיצילימ יד ןופ ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןפור

 .ןעגנוזָאל ענעדישרַאפ ןפורעגסיוא ןוא

 ןופ רעטעברַא ןעז ַאד ןַאק ןעמ .טנפַאװַאכ ַאד ןענעז רעטעברַא יד

 .רַאי 16--19 ןופ ךעלגניי ךיוא יװ ,טנַאה רעד ןיא סקיב ַא טימ רַאי סס

 :נײװעגרעסױא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רימ ןענעז עמרַאזַאק ןיא

 יד ןפַאלעגסױרַא ןענעז ןרעמיצ עֶלַא ןופ .סעיצַאװַא עטרעטסיײגַאב ךעל

 .?לַאנַאיצַאנרעטניא , םעד ןעגניז ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא ןרענָאיצילימ

 רעזדנוא קורדנײא ןכעלכײרשַאבמוא ןַא טכַאמ ןרענַאיצילימ יד ףיוא

 :ַאדילַאס רעשירַאטעלַארּפ ןופ קורדסיוא םעד ןעעז יז ןכלעוו ןיא ,םוקנָא

 ;עֶנ ןוא שירכח עצײלּפ רעד ןיא טּפַאלקעג ןדנוא טָאה הרבה יד .טעטיר

 ,ןדער יז סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ריס שמָאכ ,ןדנוא וצ טדער

 .ןדנוא טדניב סע סָאװ ,סײקטנעַאנ יד טליפעגסיורַא ךַאד רימ ןבַאה

 ,ײטרַאּפ ןופ רישרעטנוא ןַא ,רעטעברַא עלַא ןופ גנורעדירברַאפ יד

 ײמרַאּפ עשיטסינוטַאק יד ןיא ענַאלעצרַאב ןיא .עקרַאטש ַא רעײז זיא

 .רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ טקינײארַאפ

 .עּפורגניקסװַארבמָאד רעשיליוּפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא דיז ןבָאה רימ

 .טנַארפ ןפיוא ּפָא געט יד ןרַאפ רימ

 (ןטפירשרעטנוא ןעמוס סע)



 ןליפרעד יז לעװ ךיא ןוא ,עבַאנפױא עסיורג ַא זיא סָאד
 י יז 52 : יי בג י--8 = יי 5 =+ אָ = = װז רַאֿפ ץײװומו כַאנ טרעבלַא ןופ ווורב
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 יי ר1

 צז ויע ר .1

 יי | -+ 8

 ןםירבח ערעײיט
 סָאװ ,בֹוח םעד ןליפרעד ןָאק ךיא סָאװ ,טימרעד ץלַאטש ןיב ךיא

 ,ןרגוא רַאפ ןוא טַאירַאטעלַארּפ ןלַאנַאיצַאנרעטניא םעד רַאפ ךיז טלעטש
 ערעזדנוא ןופ ףמַאק םעד ןפלעה וצ ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,ןטסינומָאק

 .ךַאז רעזדנוא ןוא רעײז רַאפ רעדירב

 זַא ,ןטסינומָאק ,רימ ןזײװַאב טנעמַאמ םעד ןיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 :גַארט יד ןיא רעפמעק ךיוא רָאנ ,רענדער עשוג רַאנ טשינ ןענעז רימ

 .ןעייש
 :ָאפ סע סָאװ ,סָאד ןָאפ לעװ ךיא זַא ,םירבח ,וצ ךייא גָאז ךיא

 רימ ןיא סע .ערעזדנוא יװ ץנַאטסניא ַאזַא ןופ דילגמימ ַא ןופ ךיז טרעד

 זיא רעכיז .קיירטש:רעגנוה ַא ןריפ ,הסיפת ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש
 .ןליפרעד יז לעװ ךיא זַא ,ביולנ ךיא ,עבַאגפיוא עיינ ַא טציא סע

 לעיצעּפס ןֹוא עיסימָאק רעזדנוא גנונעקרענַא ןקירדסיוא ַאד ליוװ ךיא

 ;דַאק ןעיצרעד ןופ קיטילָאּפ רעקיטכיר רעיײז רַאפ םירבח עקידנריּפנַא יד

 ןופ ,רַאטערקעס-ןַאיַאר ַא ןרָאװעג ךיא ןיב טסיוװיטקַא:עסערּפ ַא ןופ .ןער

 טציא ןוא עיסימָאק רעשידיי רעד ןיא דילגטימ ַא -- רַאטערקעפ-ןָאיַאר ַא

 .עבַאגפיוא רעײנ ַא טימ ןרָאװעג טרעַאב ךיא ןי

 טעװ רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא .םונעלּפ םעד וצ ןטיירג רימ ,םירבח

 קירעהעג ןלעװ ןעמעלכָארּפ ערעזדנוא ןוא ָאוינ ןקירעהעג ַא ףיוא ןייטש

 ןייז ןליפרעד סעװ ויטקַא;ײטרַאּפ רעצנַאנ רעזדנוא זַא ,ןרעו טלדנַאהַאב

 רָאפ ךיא .ײטרַאּפ רעזדנוא םורַא ןסַאמ ערעטיירב ןריזיליבַאמ וצ בוח

 ןיא עינַאּפש רעבָא .עטוג ןייק טשינ זיא ענַאל יד זַא ,סײװ ךיא ןוא ּפָא
 ,עינַאּפש ןעניװעג ןומ ןעמ ןוא ףרַאד ןעמ ,ןָאק ןעמ .ןריולרַאפ טשינ

 .עשיטסישַאפ ַא טשינ ןוא עיירפ א

 .טעברַא עטוג ַא ךייא שטניוװ ןוא ,םירבח ,טנעה יד ךייא קירד ךיא
 טףרעבלַא
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 ,ןפימ ַא ןעמ טליפ "קַאשטשוװָארבמַאד  טרָאװ םעד ןיא
 טלַאהניא ןקיליײה

 !לבייפ רערעימ

 טזײװ סע יװ .טעברַא רעזדנוא ןגעװ טכירַאב א טנעילעג בָאה ךיא

 ןגעװ טנעיילעג ךיֹוא בָאה ךיא .ןגָאװ םעד םוג רעטייװ ריא טּפעלש ,סיוא

 ,יונעג רימ טביירש .ןט220 ןיא "עסערּפ רעיינ, רעד ןופ עיצקַא;למַאז רעד

 .םעברַא יד טרָאד טיינ סע יװ

 ;ברֹוד ךיֹוא עינַאּפמָאק רעזדנוא ןיא ָאד ןלעװ רימ זַא ,ביולג ךיא

 ןדעררעביא דלַאב לעװ ךיא .עיצקַא:עסערּפ רעד תבוטל גנולמַאז ַא ןריפ

 עסיורג ַא ןדנוא ןשיװצ ןבָאה רימ .רַאסימָאק ןשיטילַאּפ ןטימ םעד ןגעוו

 :ײמַאב םיװענ ךיז ןלעװ רעפמעק עשיליוּפ יד ךיֹוא .םירבח עשידיי לָאצ :

 ?סָאװרַאפ .טשינ ךָאנ ריא טָאה ,ךיא עז ,לַאקָאל א .ןקיל

 .םערגנָאק:רופלוק םעד ךָאנ רימ ןגלָאפ טײקמַאזקרעמפיוא ליפ טימ

 טיײקיטעט:רוטלוק רעזדנוא סיורַאפ ןכעג סיוטש ןסיורג ַא סיװעג טעװ רע

 .ןרענַאיצילימ עשידיי יד ןשיװצ

 עלַא ,תוחוכ עיינ וצ ןעמוק גָאט ןדעי !טײרלַא ןיא זדנוא ייב ,?בייל

 עינַאּפמַאק רעשיליוּפ רעזדנוא ןיא .סעיציזַאּפ עינ רימ ןעמענרַאפ געט

 ;רעטסוס ַא ,גנויצַאב עשירבח ַא טשרעה סע ,ןטַאי עכעלרעה ַאד ןענעז

 טרַאװ סָאד סױרַא טגָאז ןעמ זַא ,זדנוא ײב .טײקיליװרעפּפָא עטפַאה

 .טלַאהניא ןקילײה ַא ןפיש ַא םעד ןיא ןעמ טליפ ,ײקַאשטשװַארבמַאד,

 ןופ טסײג ַא טַאדלָאס םעײנ ןיא ןיא טכיוה סָאװ ,טרָאװ א ןיא קסָאד

 .שפנ תריסמ עטצענערגַאבמוא ןוא טײקכעלטרַאװשטנַארַאפ

 .טנַארפ ןפיוא ןײג סיװעג ןיוש רימ ןלעװ ןכיגניא ,דניירפ רערעײט

 ,םענײא ןדעי ,עסיורג ַא ןיא תוירחא יד ;לסיב ַא ךימ ךַאד טסנעק וד
 טימ לופ רָאנ .עבַאגפיוא עסיורג ַא רָאפ טייטש ,טנָארפ ןפיוא טייג סָאֹו

 ןימ ריד דיא ביג ןביולג טימ ןוא טומ ,עיגחענע םימ ןוא םומ ,טסולפמאק

 :ַאזיגַאנרָא יד ןעמעשרַאפ טשינ לעװ ךיא זַא ,ךיד רעכיזרַאפ ןוא טנַאה
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 ;רַאפ טשינ ?לעוו'כ .ןגיוצרעד ןֹוא טעװַאכעגפיױא ךימ טָאה עכלעוו ,עיצ

 ײב טנַאה טפמעקעג גנַאלןרָאי בָאה ךיא עכלעװ טימ ,עלַא יד ןעמעש
 .טנַאה

 ןט220 ןופ םירבח עֶלַא ךייא סירג ךיא .ןעמעלַא ךייא סורג ןקימאלּפ ַא

 !דולַאס
 םיַארב

 1098 ,רַאונַאי
 "*עסערּפ רעיײנ,, רעד וצ

 .ןעגנורעייפ2'*ל , יירד יד ןֹופ גָאט ןיא

 ;נֹוא ןַא ,טרעכיזרַאפ ןדנוא ןבָאה גרובמעסקול ,טכענקביל ,ןינעל

 נעװ םעד ןופ ,ןשטנעמ יד ןֹופ טייהיירפ ןוא קילג םוצ טריפ געװ רעזד

 .גיז ןקיטליגדנע םעד ןיב ןפערטּפָא טשינ ךיֹוא רימ ןלעוו

 רעסַאװולַאוװק .מ

 "עסערּפ רעײנ , רעד וצ

 טשרעהעג בײהנָא ןופ טָאה ןרענָאיצילימ עשידיי עּפורג רעד ןשיװצ

 עכאוש ערעזדנוא ןופ ןצַאשּפָא םעד בילוצ ,טייקרעכיז;טשינ עסיוועג ַא

 ;יפימ טימ לָאצ רענײלק ַא רעיײז) םינינע עשירעטילימ ןיא ןשינעטנעק

 .(גנודליב רעשירעט

 .ןטיבעג גנוניימ יד ךיז טָאה עינַאּפש ןיא ןייז ןטַאנָאמ רַאּפ א רָאנ

 ;רַאװ ,ןירַאּפ ןופ רעטעכרַא עשידיײ ערעזדנוא זַא ,ךייא ןרעכיזרַאפ רימ

 ;לָאס:םטייהיירפ עקידריװ ,רעפמעק עשידלעה עתמא ןענעז לעסירב ,עש

 .ןטַאד

 ןרענַאיצילימ עשידײ עּפורג ַא

 רעד ןופ ?ײמ סלַא טכילפ ןײיד טסוט וד זַא ,ןליפ וצ טֹונ ןיא סע

 עכלעוו ,תוחוכ יד ןופ ?ײטדנַאטשַאב סלַא ,טייהשטנעמ רעויסערגָארּפ

 .ןגרַאמ ןקיטכיל ַא רַאפ ןפמעק

 לשרעה

 רענַאיצילימ רעניטסעלַאּפ
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 1997 ,יַאמ רע

 ;ימש יד טרעװ רעסעב ץלַא ,ןרישרַאמ רימ רעטייוו ןוא רעגנעל סָאװ

 טסקַאװ סע -- רעמינּפ ערעזדנוא ןרעװ רעניורב ,רעטניזעג ןיִלַא ,גנומ

 ..םונימ וצ טונימ ןופ דיירפ יד

 ַאריּפַאש
 ימַאיּפ, ןופ רעסישזער רענעזעוועג

 198/ ,לירּפַא רעפפ

 ױזַא ןיא סעפע רַאפ ךיז טסגָאלש וד ןַא ,גנוגייצרעביא יד.

 ,ןבעל רעדעי ?יװ ךעלדנעטשרַאפטפכלעז .ץִלַא טקעדרַאפ יז זַא ,קרַאטש

 ןגָאלש ןענַאק וצ ידכ רעבָא

 עקידעכעל ,ןדנאטשנגעק ענעדישרַאפ ןבעל ןײימ ןיא ןיוש בָאה ךיא

 .סקיב ןייק טַאהעג ביל טשינ לַאמנײק ךָאנ רעבַא ,טַאהעג ביל ,עטיוט יו

 רימ יז ןיא ,ןסיש ןופ סיײה טרעװ יז זַא ןוא ,ביל ךיא בָאה סקיב ןיימ

 ,רעטנעענ ךָאנ

 סיורָאפ ןעײנ רימ .ערַאברעדנוװ ַא זיא רענלעז יד ייב גנומיטש יד

 טמענ ,ןבעל עטרעדנערַאפ עצנַאג סָאד יװ ,דרע רעד ףיוא ןגיל סָאד ןוא

 .מכייל ףיוא ןעמ

 רעטייוו טריפ ריא זַא -- דיירפ עטסערנ ןיימ
 טעברַא רעזדנוא

 !עטריקידניס טשינ ןֹוא עטריקידניס ,רעטעברַא:רעלָאמ  עֶלַא וצ
 א ךיא בָאה ,עינַאּפש ןײק ןרָאפּפָא ןימ טימ גנאהנעמאזוצ ןיא

 :עונָא בָאה ךיא עכלעװ ,=עברַא יד ןריפ רעמייװ טפָאז ריא זא ,ששגווו
 .ןביוה

 פפמעק רעכלעװ ,ךַאפ רעזדנוא ןיא רעטשרע רעד טשינ ןיב ךיא

 רכה םעד ןענַאמרעד ֹוצ טרעװ ןיא סע .ןטנַארפ עשינַאּפש יד ףיוא
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 רַאפ סעיציזַאּפ עטשרע יד ףיוא ןלַאפעג שידלעה ןיא רעכלעװ ,לקּפעש
 ייהיירפ סנעמעלַא ןוא רעזדנוא

 ;אזוצ ןטָארטרַאפ ןיא ךַאפ רעזדנוא ךיוא ןַא ,זײװַאב ַא ןזיא סָאד
 ,ןעייר יד ןיא רעקלעפ ןוא ןכַאפ ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא יד טימ ןעמ
 .םזישַאפ ןגעק ןפמעק סָאװ

 :טעברַא רעקידרעטיײװ רעד ןגעװ רעטרעװ רָאּפ ַַא טציא
 ןופ (.ד .ד -- טַאר) יעסנָאק ןטימ טקידנעטשרַאפ ךימ בָאה ךיא

 עכעלטרָאװטנַארַאפ יד .עּפורג;ךַארּפש רעשידײ רעד ןגעװ ךַאפ רעזדנוא
 שינעדנעטשרַאפ עפיט ַא ןבָאה ךַאפ רעזדנֹוא ןופ םירבח עשיזיוצנַארמ
 .עּפורג:ךַארּפש רעשידיי רעד וצ סרעדנוזַאב ןוא רעדנעלסיוא יד רַאפ

 זַא ,ןײמשרַאפ טלָאז ,טייז רעיא ןופ ,ריא ןַא ,קיטײגנ זיא רעבירעד
 טפמעק עכלעוו ,עקיצנייא יד זיא .ט .שז .ס עצנַאנ יד ןוא טַאקידניס רעד
 .עסַאר ןוא םעטילַאנָאיצַאנ ןופ דיישרעטנוא ןָא רעטעברַא יד טצישַאב ןוא

 ;ידניס ןייז ןלָאז רעטעברַא;רעלָאמ שידײ עלַא ןַא ,קיטײנ זיא סע
 ערעסעב רַאפ ןפמעק וצ ידכ ,עּפורג:;ךַארּפש עקרַאטש ַא ןדליב ןוא טריק
 ךיוא זַא ,רעטעברַא עשיזיוצנַארפ יד ןזײװ וצ ןוא ןעגנוגנידַאב:סנבעק
 עמאזנימעג יד ןיא ףמַאק ןופ ּפָא טשינ טייטש רעטעברַא רעשידיי רעד
 .סאלק:רעטפעברַא ןטריזינַאגרָא ןצנַאנ ןופ ןעיירד

 ךײרלַאצ ןעמוק וצ ןעימַאב ךיז טפרַאד ,רעטעברַא עשידײ ,ריא
 עשיזיוצנַארפ יד ךרוד ןרעװ ןפורעג ןלעװ סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא
 ;ניס ןֹופ ןסולשַאב עֶלַא ןריפכרודַא ןוא גנוריפנָא ןַא ןלײװסיױוא ,םירבה

 .ךַאפ םעד תבוטפל טַאקיד

 :אמ ןגעק ףמַאק א קידנריפ ,סעּפָאקַא עשינַאּפש יד ןיא קידנגיק

 ךיא תעב ,דיירפ עטסערג יד ןייז רימ רַאפ ןטרַָאד טעװ ,אנוש ןשיטסיש
 יד זַא ,"עסערּפ רעײנ, רעד ןיא -- גנוטיצ רעזדנוא ןיא ןענעיײל לעװ
 ןביוהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,רעטעברַא:רעלָאמ עשידיי יד ייב עיצַאזינַאגרָא
 טריטסיזקע ,טײצ ןֹוא חוכ ,ימ ליפ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא עכלעוו ,ןעיוב וצ
 :עברַא:רעלַאמ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד שקידײטרַאפ ןוא רעשייו
 ,רעמ

 סורג ןשירַאטעלָארּפ טימ

 דרַאנרעב
 עּפורג:ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ רעכעלטרַאװשטנַארַאפ

 טַאקידניס רעטעברַא:רעלַאמ ןוא :יוב םייכ
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 אנוש ןעמַאונײמעג ןנעק ךעלטייחנייא ןפמעק רימ

 !םירבה ערעייט

 רעד ןגעק ,טייהיירפ רַאפ טפמעקעג טרעװ סע וװ ,עינַאּפש ןיא ,ַאד
 :רעביא טימ רעטעברַא עשידי ןפמעק ,ײרַאברַאב ןוא םזישַאפ ןופ דנַאש

 גנונעקרענַא סױרַא לַאמנײא טשינ טפור טייקשידלעה רעיײז .טייקנבעגעג

 ןדי ָאד ןענעז ךײרלַאצ ,רעפמעקטימ ערעײז ײב גנורעטסיײנגַאב ןוא

 עגנולײטּפָא;רעװעג עלַא ןיא ןוא ןטנַארפ עלַא ףיוא

 עירעטַאב רעשיליױּפ רעד ןיא םירבח עשידי עּפורג א ,רימ ךיוא

 ,ײקצַאװַאלג שַאטרַאב , ןעמַאנ םעד רעטנוא ,עירעליטרַא רערעוװש ןופ

 ףמַאק ןיא ןסורסיײװ ,רעניַארקוא ,ןקַאילַאּפ טימ ןעמַאזוצ ךיז ןקילײטַאכ

 !טייהיירפ רעזדנוא ןוא רעיא רַאפ ,אנוש ןעמַאזנימעג ןגעק

 2לַאנַאיצַאנ טצעה ,טעװעשוב םזישַאפ רעד סָאװ ,טײצ רעד ןיא

 ןעמונעגנָא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד ןעװ ,ןטעטילַאנַאיצַאנ ןגעק ןטעט

 ,עינַאּפש ןופ ןטנַארפ יד ףיױא ,ָאד רימ ןסײװ -- ןעמרַאפ עמַאזיורג

 :עג ןגעק ןפמעק וצ רעלטיײהנײא ,עיצַאנ ןֹוא ןסַאר ןופ דיישרעטנוא ןָא

 .טנייפ ןעמַאזניימ

 ןיוׁש ךיז ןעניפעג עכלעװ ,עירעפַאב רעד ןיא םירבח עשידיי ,רימ

 ;עטניא טימ רךָאנ ןגלַאפ ,ןטנַארפ;םורד עפייוו יד ףיוא ןסַאנָאמ עגנַאק
 יד רַאפ טעברַא:טעשירַאדילַאס עטרעפסינַאב ןֹוא עמַאזימ רעיא סער

 .קלַאפ ןשינַאּפש םעד רַאפ ןֹוא רעפמעק:סטייהיירפ עשידיי

 ;ורג יד -- "עסערּפ עײנ, רעזדנוא:רעײא רימ ןענעײל דיירפ טימ

 ;םיֹוא ןוא טוט ןדנוא טיג עכלעוו ,ףליה עשילַארָאמ ןוא עלעירעטַאמ עק
 .ףמַאק ןרעװש רעזדנוא ןיא רעיוד

 !דולַאס -- םֹורג ןשיטסישַאפימנַא טימ

 ,שטגַארַא ןַאטיּפַאק :עירעטַאב רעד ןופ ןרידנַאמַאק

 ;םַאק ,ןייששנזלעפ .ר ,יערדנַא ַאדָארב רַאסימַאק:םילַאּפ

 ,שטיוװָארדנ אסקעלא דוד לַארּפַאק | ,יקצענארבאל לַאר

 ,סַאדנעש קאזיא ,רעצװַאלדיש .מ ,קַאנרעטסַאּפ שרעה

 .םלפֲאנ .י ,לעיקצַאכ ?מחרבא ,סַאנַאי .מ ,ץעיפוק קאזיא
 צ



 "טינַארּפַאק , ,"סרעקנוי, ןופ ןעמושז ןרעטנוא
 "טלעקנייה , ןוא

 !ןטסיקיא םירבה ערעײט

 ;טאק ,) ,"םרעקנוי, ןופ ןעמושז ןרעטנוא ,ןעװעג סָאד ןיא געט יד

 ןליוק עקידנפייפ ,רעװעגנישַאמ ןופ ײרעקַאנק ,"םלעקנייח, ןוא ,?םינַאר
 ןיופ טרעצנַאק םעד ײב טָא -- ןסַאנַארג ןוא סענימ ןופ טרעטילּפש ןוא

 :ַארבא ןוא המלש ,ןטסיוװיטקַא יײװצ ,רימ ןציז ,טייז רעשיטסישַאפ רעד

 בולק:רעטעברא רעכעלטננוי) "קיא , ןביקל רעזדנוא ןגעו ןסעומש ןוא עש

 .(.ד .ד -- ןירַאּפ ןיא

 :ןצרעביא ךײא ןײרדַא טײג עבאנפיוא רעזדנוא ןיא !םירבח ערעייט
 .סעומש רעזדנוא ןבעג

 ןכאנפיוא ליפ טַאהעג ןבָאה ,עינַאּפש ןייק קידגרַאפ ,ןטסיקיא ,רימ
 :ַאּפש ןיא ַאד ןטסישַאפיטנַא עלַא ןופ ליצ םענײמעגלַא םעד ןופ .ןליצ ןוא

 :עברַא עכעלטננוי עשידײ סלַא ,רימ ןבָאה ,םזישַאפ ןרעביא ןגיז ,עינ

 :'מעסיטנַא םעד רימ ןגָאלש ,םזישַאפ םעד קידנגַאלש :טסוװעג ,רעט

 עלַא ןופ שזיטסערּפ םעד ןבײה ןומ עינַאּפש ןיא ףמַאק רעזדנוא ,םזימ
 רַאטעמ:םגגויצרעד ןקיטכיר םעד ןזײװרעד ןומ סָאד .רעטעברַא עשידיי

 :רַא ,םזילַאנַאיצַאנרעטניא :סעיצַאזיגַאגרַארעטעברא עכעלטגנוי יד ןופ

 2לב ןנגעק טכַאלש ןיא טײקטײרג;טפמַאק ןוא טעשירַאדילַאס;:רעטעב

 .םזישַאפ םעד -- טַאירַאטעלַארּפ ןֹופ אנוש ןטסקיט

 2רג ןיא ,געפ עשימרוטש ןיא ,ןפמַאק ערעװש ,ןטנַארפ יירד רָאנ

 ןופ גרעב יד ןיא ,טנַארפ רעלעורעט ןפיוא טסָארפ ןיא ,טכעג עקיל

 ?געגערב רעד ןיא ,רעטיװעג ןוא יינש ןקיבײא רעײז טימ ַאדַאװענ ַאררעיס

 ןײּפ ןופ ןסייצ ךָאנ ,עיזולַאדנַא ןופ סנגער:סקַאלש עטפַא ןוא ןוז רעקיד

 טבייה טסורב יד ןעו ,דיירפ רעשימרוטש ןֹופ םישדח ,גנולפייווצרַאפ ןוא

 ,רימ ןטלַאה -- קרַאטש ױזַא טּפַאלק ץרַאה סָאד ןוא ךיוח ױזַא ךיז

 7 ערעזדנוא ןופ גנונעכער ַא ןבעגוצּפַא טכילפ רעזדנוא רַאפ ,ןטסיקיא

 .עינַאּפש ןיא ןייז םישדח

 ווא ןבָאה רימ זַא ,ןגָאז רימ ןענַאק "ַאי, ןרעכיז ,ןטסעפ א טימ
 ,רעפעברַא עכעלסננוי עשידיי ,עשיטסישַאפיטנַא יװ ,ןבַאנפיוא ערעזד

 2ילימ ערעזדנוא ײס ןבעג ךייא ןענַאק גנוקיטעטשַאב יד .טליפרעד טוג
 רעזדנוא ןֹופ קידנבײהנַא ,רעריפ עשיטילַאּפ ערעזדנוא ייס ,עשירעפט

 .באטש:עדַאנירב רעזדנוא טימ קידנקידנע ןוא :עינַאּפמַאק
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 2יװש ,רעדגעלגנע ,ןרַאגגוא ,ןקַאילָאּפ ,ןכעשט ,ןשטייד ,רעינַאּפש

 -- ךָאנ ןֹוא ךָאנ ןֹוא ןװַאלסַאנוי ,ןרַאגלוב ,ןזיוצנַארפ ,רענעד ,רערַאצ

 .ןדנוא ןגעװ גנוגימ עטסעב יד ײז ןבָאה עלַא
 :רעד ,גיז רעזדגוא רָאג ,ייז ןלעװ ,ןענַאעקַא ןוא ןעמי ,רעדנעל רעביא

 טימ ,רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי ןגעו רעדירב ערעײז רעטנזיוט יד ןלייצ

 רעטנזיֹוש יד ןגײצרעכיא ןלעװ יײז .טפמעקעג ןעמַאזוצ ןבַאה יז ןעמעוו

 2ָאיצאנ ןייק ןַארַאפ טשינ ןיא סע ןַא ,רעטעברַא עקיניזטסוװַאבמוא רָאנ

 .ףמַאק ןוא סַאה:ןסַאלק רַאנ ,ףמַאק ןוא סָאה רעֶלַאנ

 סגרעלעג טײצ רעד רַאפ רימ ןבָאה ליפ .ןטנַארפ 9 -- םישדח 7

 רעד ןָא רָאנ ןדנוא טנָאז ןפמַאק ערעווש .ןעגנורַאפרעד טלמַאזעגנָא ןוא

 :ָאט ןייא ןייק ףיוא ןלעװ רימ ,ןעמענוצפיוא םיירג יז ןענעז רימ .ןגרָאמ

 .ןירַאּפ ןיא ךייא ןֹוא םנַארפ ןפיוא םירבח ערעזדנוא ןשיוטנַא טשינ טנעמ
 2הפ ,ךיא טנַארפ ןופ סורג:ספמַאק ןטסקיצרַאה רעזדנוא ןקיש רימ

 .טעברא עויפקודָארּפ ךייא ןשטניוװ ןוא ,ןטסיקיא ערע

 ןפסיקיא ערעויא

 עשַארבַא ו8א חמלש

 טכַאנ-רעטניוו א ךָאנ לויה םערדאוו ַא יו
 דלעפ ןעיירפ ןפיוא

 !עפרבח עביק

 ;רעד קירוצ געט רַאּפ 8 טשסרע רעדײל ךיא בָאה וירב ןביל ןייד

 ,טקיטעפשראפ ךיִז טָאה וירב רעד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ .ןטלַאה

 .ןרָאװעג רענעלק טשינ דיירפ ןיימ ךָאד ןיא

 טלעװ רעד ףיוא וװ:ץעגרע ןַא ,ןסיװ וצ ?יפעג םערַאװ ַאזַא זיא סע

 ןוא םרעלקעג ריד ןגעװ גנַאל:םישדח ןבַאה סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז
 יװ ,ךעלנע ןיא ליפעג סָאד ..טמולחעג טשינ םעד ןגעװ וליפא טסָאה ֹוד

 ןעײרפ ןפיוא טכַאנ;רעטניו ַא ןיא ןײלַא רענייא ןענופעג ךיז טסלָאװ וד

 ןײלק א גגולצולט וטסקרעמַאב העשנןגרַאמ רעד ןיא טשרע ןוא דלעפ

 ןפשרע ןיא ךיד טסירדרַאפ טלמעד ,רעײפ ַא טנערב סע ןכלעוו ןיא ,לזייה

 ױעבָא ,ןסיורדניא ןֿפַאלעגמורַא טכַאנ עצנַאנ יד טסיב וד סָאװ ,קילבנגיוא

 קעװַא טפוטש ,בײל ןריורפעג ןײד םורַא טמעג עכלעװ ,טײקמערַאװ יד

 ..רעכעלקילג ךָאנ ךיז טסליפ וד ןוא ןעקגַאדעג ערעדגַא עלַא
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 ןעװעג ךיא ןיב םישדח ײװצ .עינַאּפש ןיא םישדח 17 ןיֹוש ןיב ךיא

 -- :לָאמַא רימ ךיא רעלק ױזַא .טנָארפ ןפיוא םישדח 19 ןוא לָאטיּפש ןיא

 רעדָא ?ןעניוװעגוצ ןבעל לַאמרָאנ ַא וצ דיז ןענָאק לָאמַארעדיװ וטסעװ יצ

 ןיא סע ?קירוצ טשינ רעמ טסמוק ֹוד ןעװ ,ןעװעג רעסעב טלָאװ רשפא
 ןפראוו ןוא טסרעהעג וד ןעמעוו וצ ,ןשטנעמ ַאד ןענעז סע .שרעדנַא רעבָא

 ןעײטשרַאפ יז ןוא ןעמוקקירוצ טסעװ וד זַא ,ןפָאה יז .ןמַאט ענייד ףיוא

 ךייא גָאז ךיא ןוא טפַארק רימ טיג סָאד .וד יװ ױזַא ןרעלק יז ליײװ ,דיד

 קידנענעק טשינ ,יורטוצ טקנעשעג רימ טָאה ריא סָאװ ,ךייא ,וצ ןעמעלַא

 טעװ ריא זַא ,ןריפ ױזַא ךימ ?עװ ךיא :ךייא גָאז ךיא ,גונעג וליפא ךימ

 קירוצ געט ײװצ טימ !ןטנעָאנ רעײא ןגעװ ןדער ןענָאק ץלָאטש דימת
 קרַאטש רָאנ טשינ ךימ בָאה ךיא .טעקַאּפ ַא ךייא ןופ ןטלַאהרעד ךיא בָאה
 2עז ערעדנַא יד .ךיֹוא טקעמשענ טוג עקַאט רימ טָאה סע רָאנ ,טיירפעג

 ךַאד ךימ ךיא יירפ ,ףיורעד טקוקעג טשינ .ןרָאװעג ןריולרַאפ םינּפא ןענ

 טלָאז ריא טעב ךיא .רַאפרעד ,לרעמעק ןופ םירבח עלַא ,ךייא קנַאד ןוא

 ,רעווש ןַא רימ טמוק ןביירש שיזיױצנַארפ .ט רבח ןרַאפ ןקידלושטנַא דימ

 ליוװ ,ןָא רעװש טּפיוהרעביא זדנוא טמוק ןביירש סָאד ןעוו ,טציא טרפב

 .סעּפָאקָא יד ןיא ןענעז רימ

 לרעמעק ןצנאג ןראפ ךיוא יװ ,ריד ראפ ןסורגע עטסקיצרַאה יד ןָא םענ

 ,א רכח רעיא

 ,ןעעז רימ ןעוו ,טומ רעמ ןעמוקַאב רימ
 ודנוא ןגעוו טשינ טסענרַאפ דיא זַא

 1008 לירּפַא

 !עטרבה ערעיט

 עירעטַאב רעד ןופ ,רימ סָאװ ,דיירפ יד ןקירדוצסיוא רעש ןזיא סע

 :אניצ טימ לקעּפ ןייד ןטלאהרעד םעד ךָאנ טליפהעד ןבָאה ,!"יקצאװַאלג,

 ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ,טייצ א ןיא ןעמוקעגנָא ?קעּפ סָאד ןיא דָארג .ןטער

 קיטיינ טשינ ןיא סע זא ,ביולג ךיא .ןרעכיור וצ טאהעג טשינ געט רַאּפ א

 רימ טנעמָאמ ַא רַאפ סָאװ ןיא טסײװ וד סָאװ סָאד .ןעקנאה וצ ךס א ריד

 רעבָא .עיצקַאפסיטַאס ַא ריד רַאפ ןיוש ןזיא קַאבַאט םעד ןעמוקאב ןבָאה
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 ןגעו טשינ טסענראפ ןעמ זא ,ןעעז רימ ןעוו ,טומ רעמ דַאנ ןעמוקַאב רימ
 .קיטיײג ?לעיצעפס םציא ןיא סָאד ןוא ןדנוא

 רימ .ןריקַאטַא וצ ידכ ,תוחוכ ענײז עֶלַא ףיונוצ םמענ אנוש רעד

 רימ עכלעװ ,ןרעלעפ יד ןָא רעבָא ,עויסנעפָא:לַארענעג א ֹוצ ךיז ןטיירג

 2גֹוא טיס ןלעװ ריס .טגרעלענ ךס ַא ןבַאה ריס .טכַאמעג רעירפ ןבָאה

 :םיֹומ ןטצעל םעד םיא ןבעג ןוא אנוש םעד ןסױטשּפָא ײמרַא רעײג רעזד

 ,פַאלק

 ןטסישַאפיטנַא ,דניירפ ערעזדנוא וצ ןדילעּפַא ,ָאד ןפמעק עכלעו ,רימ

 וצ ץלַא ןָאפ וצ זיא עבַאגפיוא רעײז ןַא ,ןסיװ ןלָאז יז ,ךיירקנַארפ ןיא

 .םזישַאפ םעד ןגָאלש

 ךיז טניפעג סע ןכלעװ ןיא ,טגעמַאמ ןופ טייקידגעוװפיונ יד זיא סָאד

 .רערעזדנוא גיז רעד ןיא ןַאד ןוא טייהשמנעמ יד

 :ַאב רעצנַאג רעזדנוא ןופ ןעמַָאנ ןיא לָאמַאכָאנ סיוא קירד ךיא

 ;אמש:שידי םעד ךיוא יװ ,ריד קנַאד ןקימַאלפ א ?יקצַאװַאלג ,, עירעמ

 :ַאס ךרוד .ןעמוקַאב ךעקקעּפ יד ןבָאה רימ ןעמעװ ךרוד ,טעטימָאק ןשינ

 ןֹוא ךיד סירג ךיא .םזשיַאפ ןרעביא גיז ןקיטליגדנע םֹוצ טעטירַאהיל

 !רולַאס רעזדנוא טימ ךיד ןנעזעג

 אנורב
 עירעטַאב:"יקצַאװַאלג , ןֹופ רַאסימָאק:טילָאּפ

 רעכיב טקיש

 1098 ,רַאונַאי ןפ22/ םעד ,עטעסַאכלא |

 !םירבח עבושח

 :דא ןײמ ףיֹוא ןירַאּפ ןופ ןעמוקסַאב סָאד ךיא קיטעטשַאב טימרעד
 ןֹופ ?קעּפ ןײא (2 ,רעכיב עטיירי דעלקעּפ 4 (1 :ןכַאז עקידגנקַאפ םער
 :שרע יד (ע ,ךלימ טלַאהטנַא סָאװ ,"עסערּפ רעײנ, רעד ןופ רעצעז יד

 ."סָאולָאג , ןטערַאניצ ךעלקעפ 100 עמ

 :ןפוא ןקידנגלַאֿפ ַא ףיוא ןרָאװעג טליײטעצ ןענעז ןכַאז עקיזָאד יד

 רעד ןיא ןרָאװעג שקישעגרעביא ןענעז רעכיב עשידײ טייהרעמ יד

 ;רָאֹפ ךיז טָאה סע וװ ,עדַאגירבײקסװָאובמָאד רעד ןופ עזַאבײװרעזער
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 ;ַאנ ןפיוא עינַאּפמַאק:װרעזער עשידײ יד קירוצ געט עכעלפע טימ טרימ

 | .ןיװטַאב ןעמ

 וצ טנַארפ ןפיוא ךיז טײרג סָאװ ,עינַאּפמַאק:װרעזער עשידיי יד

 וװ ,זיוה טנדרָאעגנײא ןײש ַא ןעמוקַאב טָאה ,עינַאּפמַאק:ןיװטַאב דעד

 טקישעגרעדנַאנַאפ ןענעז רעכיב עקירעביא יד .טריטרַאװקעגגײא זיא יז

 קידנעגנירד קיטיײנ ןזיא'ס .עדַאגירב רעד וצ ןוא ןלָאטיּפש יד ןיא ןרָאװעג

 :ַאּפמַאק ַא ןײא טגדרָא .קיטסירטעלעב ןוא עכעלטפַאשנסיװ ,רעכיב ךָאג

 .םעד םורַא עינ

 -עשידי רעד ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז ןטערַאגיצ ךעלקעּפ טרעדנוה יד
 יד .ןיוה רעײז ןופ גנונעפערעד רעד ןופ גָאט ןיא עינַאּפמַאק?ורעזער

 ןטערַאגיצ ענעמוקַאב יד טימ טלײטעג שירבח ךיז ןבָאה םירבח עשידיי
 רעײז ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,םירבח עשינַאּפש ןוא עשילױוּפ יד טימ

 .ןָאלַאטַאב ןצנַאג ןיא קורדנייא ןטוג
 :טָאב רעד רַאפ ,עדַאנירב רעד ֹוצ קעװַא ןצנַאגניא טײג ךלימ יד

 .עיגַאּפמַאק:ןיוו

 ןקיצרַאה ַא סיוא ךיא קירד עקיליװירפ עשידי יד ןופ ןעמָאנ ןיא
 :עײט עקיזָאד יד וצ טנַאה רעײז טגיײלעגוצ ןכָאה סָאװ ,םירבח עֶלַא קנַאד

 טומ ֹוצ זדנוא טיג ,זדנוא ןיא טקנעדעג ןעמ ןַא ,ליפעג סָאד .תונתמ ער

 .תונוחצנ ןוא ףמַאק וצ סיורָאפ טביירט ,גנונעפָאה ןוא
 סורג ןשיטסישַאפיטנַא טימ

 ןעגָאב ;ג

 לָאד עלַאסָאלַאק ַא טליּפש ףליח עלַאמינימ עדעי

 !"עסערפ רעײנ, רעד ןופ לַאנַאסרעּפ:רעצעז םֹוצ

 לקעּפ ןרַאפ ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךייא ןעקנַאד רימ ,םירבח ערעייט

 ןעמוקעג ןדנוא וצ ןיא סע .טקישעג ןדנוא טָאה ריא סָאװ ,ןטקודַארּפ

 :רַאפ ןייא רַאפ יװ רעמ זַא ,רעלדנעטשרַאפ זיא'ס ןוא ןײרַא לַאטיּפש ןיא

 :רעד ַא ןעװעג דַאלָאקָאש רעד ןוא רלימ עשריסנעדנָאק יד ןיא ןטעדנוװ

 לעװ ,ןטייצ ערעװש עקיטנייה יד ןיא .טסאג רעמענעגנַא ןֹוא רעטרַאװ

 ;וקַאב רימ סָאװ ,ףליה עטסלַאמינימ עדעי טליּפש ,ךרוד ןכַאמ רימ עכ

118 



 טָאװ ,ןלעטשרַאפ טכײל ךייא טנַאק ריא ןוא לָאד עלַאסָאלַאק ַא ,ןעמ'ס

 עכעלנײװענרעסױא:שיטקַאפ יד סיױױרַא ןדנוא יה טפור סע דיירפ ַארַאפ

 רעד תבופל סעיצַאזיגַאגרָא עשידיי רעזירַאּפ יד ןופ םעברַא:טעטירַאדילַאס

 .קילבוּפער רעשינַאּפש
 2װיטקַא יד טיקמאזקרעמפיוא רעטסערג רעד טימ ךָאנ ןגלַאפ רימ

 הנתמס עדעי ,גנורעײטשַאב עדעי .ןזירַאּפ ןיא םעטימַאק:ספליה ןופ טעמ

 וצ גנוקיטומרעד ַא טנַארפ ןפיוא סטַאדלַאס ןדעי רַאפ ןיא "ןיװטַאב , רַאפ

 טסַארק:בײרט ַא ןטעדנוװרַאפ ןדעי רַאפ ןוא ,רערעכיז ןוא רעטסעפ ןייג

 םעד ןנַאלש וצ דלעפ:טכַאלש ןפיוא ידכ ,טנוזעג םסָאד ןרעבַארעד ֹוצ קידוצ

 .אנוש

 ;ַצ ןײש ױזַא טקנוּפ ןעװעג ןיא סָאװ ,לקעּפ רעײא ,םירבח ערעײמ)

 רעײנג , רעד ןֹופ טײז עטשרע יד םייצ וצ טייצ ןופ יװ ,טלעטשעגנעמַאז

 ידי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןשיװצ טלײטעגרעדנַאנַאפ רימ ןבַאה ,"עקערּפ

 ;ןדירפוצ סנעמעלַא ןלעטשרַאפ טכייל ךייא טגָאק ריא .עטעדנוװרַאֿפ עש

 ײב ןעװעג ןיא םע .גנוגנערטשנַא רעײא רַאפ טײקרַאכקנַאד ןוא טייק

 משינ "לקעּפ , סָאד ןיא געט 2 ןופ ףױלרַאפ ןיא .בוט:םוי רעצנַאג ַא ןדנוא

 זדנוא ךרוד ןיא ךַאפ:רעצעז סָאד ןֹוא גנוגעדרָאנגָאט ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא

 ...טַאירַאטעלַארּפ ןצנַאג ןופ עטסנמירשעגרָאפ סָאד סלַא טגעקרענָא ןרָאװעג

 :ענגָא יד ןצעזרָאפ ןלעװ רעצעז יד זַא ,גגידַאב םעד טימ ,ךיז טײטשרַאפ

 .עיצידַארט ענעביוה

 .?םישַאפיטגַא ןַא םימ ךייא ןסירג ןוא לָאמַא רָאג ךייא ןעקנַאד רימ
 .םורג ןשימ

 ,ןאמלעפ חמלש ,ןַאזניװעפ חשמ ,גרעכנעטָאר דוד ,ןַאסנַארַא .ב

 ןָאעק ,טרַאּפאּפַאר שרעה ,ליפטנַאּפ ןַאטַאנ ,לָאבָאס ןמלק ,רעלגניר

 ,שטיװַארעײמ .? .ה ,קסַאי ןופ קעלַא ,ןָאקלע ףסוי ,ערב יִנֲאַפ ,סייר

 ,ןיטשנרַאב השימ ,ןאמצראוש ?חר ,גרעכסדנַאל .ד ,װָאכ אל ,רעצגימ

 .דיירפ רזעילא

 םענייפ רעיא ןופ ןסָאנעג ךיא בָאה ךָאד ,טעדנוװרַאפ טשינ ןיב דיא

 .םולבסייוו הרש -- קָאּפ
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 ןייז וצ טרעוו ידכ ,תוחוכ ןייק ןעניוש טשינ ןלעװ רימ
 ןעמַאנ סניװטָאב

 טנַאדנעמָאק ןטשרע ,ןַאמטוג לָארַאק ןופ ןלווּפ ןײק װירב ַא

 עינַאּפמַאקןוװטָאב רעד ןופ

 ,ךעלנעמ .םעד ןגעװ טנעײלעג ןיוש טסָאה וד יצ ,טשינ סיײװ ךיא

 ןיא זַא ,םעד ןגעװו סעּפע טנַאמרעד ךײא יב ןיוש ןבָאה ןעגנוטייצ יד זַא
 ןפיוא עינַאּפמָאק עשידיי ַא ןענַאטשטנַא זיא עדַאגירביקסװָארבמָאד רעד

 ,ןסיװ וצ קירעגײנ ןיב'כ ?וצרעד וטסגָאז סָאװ .ןיװטָאב ילתפנ ןופ ןעמָאנ

 ןביירש טעװ סָאװ .ןריגַאער ףיורעד ןלעװ ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ יד ױזַא יו

 סָאד ?'יװַאדַאהַאנ קיננעשזה יקסװַאשראוו , רעשיקעדנע רעד םעד ןגעוו

 ...ןעיידראפ וצ רעווש ןעמוקנַא יז טעוו

 ןגעװ ןביירש וצ טומ םעד ןבָאה טשינ סיװעג ןלעװ ןטימעסיטנַא יד

 טימ טגנילק עינַאּפש עשינַאקילבוּפער עצנַאג סָאד .תונדחּפ רעשידיי רעד

 ,ןלױּפ ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעפמעק עשידיי יד ןופ טייקשידלעה רעד

 רעפמעק ערעײז ?פיוו .דנַא .א עדַאנַאק ,עניפנעגרַא ,עיגלעב ,ךדיירקנַארפ

 רעד טימ ןפמעק ןטַאי עשידי עשידלעה ?פיװ ןֹוא ןלַאפעג ןיוש ןעגעז

 .םזישאפ ןלַאנַאיצאנרעטניא ןגעק טנאה רעד ןיא סקיב

 ָאד טשרעה סע טפַאשדנײרפ ַארַאפ סָאװ ,ןעז טפרַאדעג טסלָאװ וד

 ונעדישרַאפ ןופ ןששנעמ ןשיװצ ;רעינַאּפש ,ןשטייד ,ןקַאילַאּפ ,ןדיי ןשיװצ

 זא ,טנײצרעביא ןעװעג ןעגעז סָאװ ,רעטעברַא עשיליוּפ וליפא ,רעקלעפ

 ,סָאש ַא ןרעה ײז ןעװ ,ןפיױלטנַא יז ,ןפמעק טשיג ןעמ ןָאק ןדײ טימ

 חעידי ַא ןָא טמוק סע ןעװ .גנוניימ רעײז טרעדנעעג עינַאּפש ןיא ָאד ןבָאה

 עשידיי ,רימ יװ ,טכַארבעגפיױא רעקינײװ טשינ ײז ןרעװ ,סָארנָאּפ ַא ןגעו

 ןינילַאסומ ןוא ןרעלטיה רעביא גיז םעד ףיוא רימ ןטרַאװ עלַא .רעפמעק

 ...ךַאי ןשיטסישַאפ ןופ ןלוּפ ךיוא ןעײרּפַאב ןענָאק ֹוצ ידכ ,עינַאּפש ןיא

 רעד ןופ ןפמַאק יד ןגעװ ןסיװ רעמ סָאװ לָאז ןעמ קיפיינ ןיא'ס

 .טיטעסיטנַא יד רעפטנע רעטסעב רעד זיא יז ?ײװ ,עינַאּפמָאק רעשידיי

 ךיא ןיב ,198/ רעבמעצעד ןט:12 ןופ בַאטש ןופ לעפַאב ַא טיול

 וצ ןסנַאש טָאה עינַאּפמַאק יד .טנַאדנעמָאק ריא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב

 ןיק ןעניוש טשינ סעוװ זדנוא ןופ רענייק .ןָאילַאטַאב ןיא עטסעב יד ןרעוו

 .ןעמָאנ סניװטָאב ןייז טרעװ ןלָאז רימ ידכ ,ןבעל ןייז ןוא תוחוכ
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 ,ןדנוו יד ןרישזַאדנַאברַאפ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע
 ןערב ןלופ ןיא ןעוועג זיא טכַאלש יד לייוו

 ןעמוקעגסיוא רימ ןיא עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ רַאטינַאס סֶלַא

 ףליה עטשרע יד ןבענ ןוא עקַאטַא רעטייוװצ רעד תעב ןעמענ וצ לײטנָא

 :עגנַא בָאה ךיא ןעמעװ ,רעטעדנוװרַאפ רעטשרע רעד .םירבח ערעזדנוא
 ןַאקנַארפ יב טנידעג טָאה סָאװ ,רבח רעשישטייד ַא ןעוועג ןיא ,ןפָארט

 טשיג ןיא דנוװ יד .ןעיײר ערעזדנוא ןיא רעבירַא קיליויירפ ןיא סָאװ ןוא

 ;רַאֿפ רעטײװ רע ןיא ןרישזַאדנַאב םעד רךַאנ ךיילג .ערעוש ןייק ןעװעג

 .סעיציזָאּפ עטשרע יד ףיוא ןבילב

 רעזירַאּפ םעד ףליה עטשרע יד ןבענעג ךיא בַאה רעטעּפש ?סיב ַא

 .עינַאּפש ןיא ןטַאנַאמ 17 ןיוש זיא סָאװ ,שטשעל ןַאמַאר ,רעטענרַא:?דָאנ

 טריפענּפַא ןטסלענשמוצ יװ ןיא רע .סופ ןיא טעדנוװרַאפ ןעװעג ןזיא רע

 :ענ ןיא רע סָאװ ,םעד ןיַארט .ןטסָאּפ:לַאטיּפש ןטשרע םעד ףיוא ןרָאװעג

 נא יד טומ ןבעגענוצ ,ןפלַאהעג טוג רעײז ךיז רע טָאה ,סעדנוװרַאפ ןעוו

 יד ןעמענרַאפ ֹוצ ןרַאטינַאס ןוא ןטַאדלַאס יד ןפורעג ןֹוא םירבח ערעד

 ןעוו ,דיירפ ןופ טלַארטשעג ןגיוא ענייז ןבָאה סרעדנוזַאב .סעיציזַאּפ:ספמַאק

 רע .ןרעװ טנוזעג ןכינניא טעװ רע ןַא ,טרעכיזרַאפ טָאה רעטקָאד רעד

 ןענַאק רעטײװ רע םעװ ןרעװ טנוזעג םעד רָאנ זַא ,ןדירפוצ ןעוועג זיא
 .ןעקנַאטיטנַא יד ייב ןעמענ ?ײטנַא

 לַאה יד קורדנייא ןטסקרַאפש םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה לעיצעּפס

 :רַאפ קידנעייז טָאה סָאװ ,ַאשימ רכח ,רַאסימַאק:טילָאּפ רעזדנוא ןופ גנוט

 טעברַא ןייז טצעזעגרַאפ ןקַארשרעדמוא ,רעיוא ןיא ןוא סופ ןיא טעדנוװ

 :ןְצֹנֲא טנַאדנעמַאק ןוא רבח ןטוג ןכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא ןפלָאהעג ןֹוא

 טזַאלעג טשינ וליפא ךיז טָאה ַאשימ רבח רעד .עינַאּפמָאק רעד טימ ןרי

 טײצ ןרילרַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע לײװ ,ןדנוװ יד ןרישזַאדנַאברַא
 .ןערב ןלופ ןיא ןעװעג זיא טכַאלש יד תעכ

5: 
2 

 ו+ וצ

 םליפ םעד ןופ רידנַאמָאק ןשידלעה םעד ןעזעג ךיא בָאה םיא ןיא

 ,ןיײגסיױרַאפ ןוא ןריסרָאפ םייב רעמשרע רעד זיא רעכלעוו ,"װעיַאּפַאשפ,

 .ךיז ןעיצקירוצ םייב רעטצעל רעד ןֹוא

 ןאמיוועל השמ

 עיצקעפנַאק:רענעמ ייב עיסימָאק:ךַאפ ןופ דילנמימ

 טַאנַארטַאּפ רענילבוק ןופ רַאטערקעס

121 



 רעקילדנעצ ןּפַאלק םוטעמוא -- עינלעב ,ךיירקנַארּפ ןיא
 יז טימ רעצרעה רעטנזיוט

 !ַאינַאה עטרבח עבושח

 ױזַא טָאה סע סָאװ ,הביס יד .ַאד ןעמוקַאב סַאװ רָאנ ווירב רעיא
 :עצרַאב ןייק עטעסַאבלַא ןופ ןרָאמרעביא סָאד .רָאלק ןיא ,טרעיודעג גנַאל

 .ץנעדנַאּפסערַאק עלַאמרַאנ יד ןסירעגרעביא טײצ ַא ףיוא טָאה ענַאק

 :עּפש ןוא רַאונַאי ןופ ךעלקעּפ עלַא טעמכ ןענעז תועידי עניימ טיוק

 יי | .ןעמוקעגנָא רעמ
 ,ןטערַאגיס :ךײא ןֹופ ךעלקעּפ ןעמוקַאב טָאה עינַאּפמַאק:ןיװטַאב יד

 רעד טקורדענּפָא ןיוש ןיא סע רעכלעו ףיוא ,ןישַאמס עשידיי יד ךיוא יו

 ."ןיװמָאב , רעמונ רעטצעה
 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז סעצניװטַאב יד רַאֿפ תונתמ ערעייא

 רעד ןיא קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמענ ןוא גנורעטסייגַאב טימ םירבח יד

 | ,עדַאנירב רעצנַאג

 -קעּפ ענעמוקַאב יד טימ טלײטעג שירבח ךיז ןבָאה סעצניװטַאב יד

 ןפורעגסיױורַא טָאה סָאװ ,סעקַאשטששװַארבמָאד עקירעביא יד טימ ךעל

 ,עשינאפש ןוא עשיליוּפ ,םירבח יד .עלא ןופ גנונעקרענָא ןוא ןעזנַא סיורג

 :רַאה יד רעביא ךײא ןקיש ןוא סעצניװטָאב יד טקנַאדעג רַאפרעד ןבָאה

 .דֹולַאס ןשירבח ןוא ןסורג עטסקיצ

 ;רב:יקסװָארבמָאד רעד ןיא גנורעדירברַאפ עלַאנַאיצַאנרעטניא יד

 יד ךיז טָאה ןפמַאק עטצעל יד ןיא .עקרַאטש ַא ןעװעג דימת ןזיא עדַאג
 רעשיָארעה רעד .טקרַאטשעג רעמ דָאנ גנורעדירברַאפ עלַאנַאיצַאנרעטניא

 ײב גנונעקרענַא ןענוװעג טָאה סעצניװטַאב יד ןופ ףמַאק רעלופמור ןוא

 ןוא םייקשידלעה רעײז רַאפ טמירעג סעצניװטַאכ יד ןרעװ םומעמוא .עֶלָא

 .טייקנבעגעגרעביא

 ,םעצניװטַאב יד רַאּפ עינלעב ןֹוא ךײרקנַארפ ןיא עינַאּפמַאק רעיא
 ;רג ַא ןדנוא רַאפ טָאה ,ָאד זדנוא טינ ריא סָאװ ,טליה עקידתושממ יד

 :עג ןיא רעפמעק ןייא טשינ .גנוטידַאב עלעירעטַאמ ןוא עשיַארָאמ עס

 עשירבח עמערַאװ ,ענייר זַא ,ליפענ ןטימ אנוש ןגעק עקַאטַא ןיא ןעגנַאג

 ןַא ,טנָארפ ןפיוא חנתמ ַא םיא רַאפ ןירַאּפ ןיא קילעפגרַאז ןקַאּפ טנעה

 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןּפַאלק ןעופ םומעמוא ןא ,עינקעכ ,ךיירקנאחפ ןיא

 - .ײז טימ רעצרעה

 {ןלפ



 א ןױטשגונָאה לאקזחו טסונוװטָאב היװל

 ןופ עקוליװיורפ .ארעסלעב }
 .העובש רעמצעל רעד ראפ עדאגורכ





 קידנפמעק ,סעצניװטָאב יד זַא ,טסײװ .טייקיטעמ רעיא רָאפ טצעז
 ןסענרַאפ טשינ טונימ ןיא ןיק ףיוא ןבָאה ,םייחיירפ טעינַאּפש רַאפ

 ןמימ ןענעז ײז זַא ,דניירפ ןֹוא םירבח ,ןעמייה ענעזַאלרַאפ ערעײז ןיא

 .ךייא טימ ןצראה ןצנַאנ
 סורג ןשיטסישַאפיטנַא טימ

 ןעגָאב .ג

 טנַאק םָאד -- ןענַאלּפַאדעַא ןוא ןענַאנאק ןלעפ זדנוא

 ןקיש טשינ רעדייל ריא

 רַאפ ,;קעפ רעײא ןטלַאהרעד ךיא בָאה טניה !עטרבח ערעייש

 ןיא ָאד ןענעז עכלעװ ,סעצניװטַאב עלַא .רעײז ךייא קנַאד ךיא ןכלעוו

 ::עטש ַא רימ טימ ןטלַאהוצנַא טעב ךיא .ןופרעד ןסָאגעג ןבָאה ,לָאטיּפש

 עכטע רָאנ טלעפ זדנוא .עטסקיטיינ סָאד רימ ןקיש ןוא גנודניברַאפ עקיד

 ןטַאמרַאה זיא ,טלעפ ןדנוא סָאװ ,עטסקיטכיװ סָאד רעבָא ,ןטייקיניילק עכ
 .ןקיש טשינ ,רעדייק ,ריא טנָאק סָאד ןוא ,ןענַאלּפָארעַא ןוא

 ,ןשסישַאפ יד ןגעק זהנוא ײב ןעמ טפמעק סיוא;גָאט  ,ןײאשנָאט

 עטצעפ ערעײז ןוא ןעלשיס עשינכעט ןיא טכיװעגרעביא רעייז ץָארט
 :ירעפט ןדנוא ךרוד רעשרעבָארעד סנעצעל רעד ףיוא סעקַאטַא ערעווש

 .קירוצ טירט ןייא ןייק טשינ רימ ןעייג ,עירָאט

 ףיוא ןייגוצקירוצ רעלענש סָאװ ךיז ןעימַאב ,לָאטיּפש ןיא ָאד ,רימי

 ןַאט וצ סָאװ טשינ רימ ןבָאה ַאד ?ײװ ,עיניל רעד

 ףיז טלייה דנוװ ןיימ זַא ,ןגָאז ךייא ךיא ןָאק ךעלנעזרעּפ רימ ןגעוו

 ויטקַא קירוצ ןייז ןענָאק ךיא ?לעװ ןצרוק ןיא זַא ,ףָאה ךיא ןוא םַאזגנַאל

 | .טנָארפ ןפיוא
 ריס ןלעװ ןכינניא זַא ,גנונעפַאה ןײא פימ עלַא ךייא סירג ךיא

 יז רעזדנוא ןיא טלמעד ןֹוא ןענַאלּפָארעַא ןוא ןטַאמרַאה רעמ ןבָאה

 | .רערעכַיײז ַא

 דולַאס ,טנוזעג טײז

 קערחװ םירפא
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 טנַאדנעמַאק ןייז וצ ךעלקילג ןוא ץלָאטש ןיב ךיא
 עינַאּפמָאק- ןיװטָאב רעד ןופ

 1998.7.7 םעד ,טנַארפ;חרזמ

 !םירבח ערעייט

 .עשזדע עטרבח ןופ ווירב ןקיצרַאה ַא ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ בָאה ךיא

 ;רעד וצ ךיז גנושַאררעביא עמענעגנַא יד טַאהעג ךיא בָאה ,קידנענעייל

 קינײװ ױזַא עינַאּפש ןיא ןעמ טרעה רעדייל .ךָאנ טבעק ריא זַא ,ןסיוװ
 יצ ןבױהעגנָא ןיוש םעד ןגעװ בָאה ךיא זַא ,םירבח רעװָאשַאמָאט ןגעוו

 םירבח ערעזדנוא ןופ ןסורג טַאהעג רדסכ ךיא בָאה ןגעקַאד .ןעֿפפייװצ

 :אב ַא ןיא סע ,ףיוא טשינ טרָאד ןרעה ןטסערַא יד .אפוג װָאשַאמָאמ ןיא
 ;גוא זַא ,ןַא םענ דיא .וימקַא ןענעז םירכח ערעזדנוא זַא ,רַאפרעד זיו
 ןעמוקַאב ,תוסיפת עשיטסישַאפ יד ןיא ןטכַאמש סָאװ ,רעדירב ערעזד
 .ףליה עשילַארָאמ ןוא עלעירעטַאמ עטסטיירב יד ךייא ןופ

 ;ײַארילָאס ַא ןעמונעגרעטנוא טָאה ריא זַא ,ךיוא ךיז םיוורעד ךיא
 זיא סָאד .עינַאּפש ןיא עקיליװיירפ רעװָאשַאמָאט יד תבוטק עיצקַא:טעט
 .םוג רעײז

 ןופ גָאטרָאי ןטירד םוצ ריז ןרעשנעענרעד רימ !מײלסדנַאל עביל
 ץשיראטסיה ענעי ןורכז ןיא רימ ןעמוק סע .גירק ןשינַאּפש ןופ ךורכסיוא
 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ בָאה'כ ןעוו ,0 יפוי ןמ219 ןוא ןט:18 ןופ געט
 יד ףיוא ןטסישַאפ יד טנלָאפעגכָאנ טנַאה ןיא סקיב ַא טימ ןבעל ןיימ
 פענשצילב ָאד ןענעז חֹומ ןיימ ןיא .ענָאלעצרַאב ןופ סאלבמאר עטמירַא
 ןיא .װָאשַאמָאט ןיא ןרָאײטנגוי ערעזדנוא ןופ סענעצס ןפָאלעגײברַאפ
 18 וצ .םיונ טשרעהעג קידנעטש טָאה ,שמש םעד ,ןטַאט ןיימ ןופ בוטשי
 :םיוא רעטערב ערעווש ןּפעלש ןוא ןעװערָאה טזומעג ןיוש ךיא בָאה רָאי
 :ָאװער סלַא ,טייהיירפ ןופ רענגעהנָא סלַא ,דײ סלַא טגלָאפרַאפ .ּפָאק
 ;ארנימע ןֹוא הסיפת ןופ ןרָאי ליפ קידנכַאמכרוד ,רעטעברַא רערענַאיצול
 ,טנייפ ערעזדנוא וצ האנש ןוא סַאה טלמַאזעגנָא רימ ןיא ריז טָאה ,עיצ
 -ימ טריפ הביס עקיזָאד יד .ןטסישַאפ ןוא ןטימעסיטנַא ,רעצונסיוא יװ
 ןגעק גירק ןקילייה ןיא ןטנָארפ עשינַאּפש עלַא רעביא טײצ רָאי ײװצ ןיוש
 קלָאפ ןשידיי ןרַאפ טפנוקוצ רעכעלקילנ ַא ןוא טייהירפ רַאפ ,םזירַאברַאב
 .רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןוא

 -עד ןופ טנַאדנעמַאק ןייז וצ ךעלקילג ןוא ץלָאטש ךיא ןיב טציא
 עשידלעה יד ןופ ףמַאק ןכעלרעה ןטימ ןריפוצנָא ,עינַאּפמַָאק:ןיװטָאב

00 



 ליטומ ױזַא ריז ןגָאלש סָאװ ,ןטַאדלָאס עשינַאּפש ןוא עשיליוּפ ,עשידיי

 רעזדנוא זַא ,טניצרעביא ןיב ךיא .ךַאז רעקידתופתוש רעזדנוא רַאֿפ

 2דַארפ עלופמור עריא ןצעזרַאֿפ טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא טעװ ייהנייא

 רעכעלסעגרַאפמוא רעד ןפַאשעג רעטשרע רעד טָאה סע עכלעוו ,סעיצ

 ;ער רעשיידי רעמטפַאהרעטסומ רעד ,עינַאּפמָאק רעזדנוא ןופ טנַאדנעמַאק
 .ןַאמטוג לָארַאק --- רענָאיצולָאװ

 טרעכיזרַאפ ,דניירפ רעװַאשַאמָאט ערעזדנוא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג

 .ניז םעד ןכיירגרעד וצ רעלענש סָאװ ידכ ,ןַאט ןילַא ןלעװ רימ זַא ,יײז

 ױזַא זיא סָאװ ,שעמירַאדילַאק יד טקרַאטשרַאפ ,טייז רעיא ןופ ,ריא ןוא

 .ןעננוננידַאב עקיטציא יד ןיא קיסיינ

 ןופ ןסערדַא יד ןקישוצ ךייא ךיא ?עװ ווירב ןטסטנעָאנ םעד ןיא

 רעזדנוא ןיא ןפמעק עכלעוו ,עינַאּפש ןיא טײלסדנַאה רעװַָאשַאמָאט יד

 ןופ ריא טמוקַאב סעײנ ַא רַאפ סָאװ טליײיצרעד ןוא טכיירש .עדַאגירב
 .טָאטש רעזדנוא

 .ןסורעספמאק עשירבח עסייה טימ

 קנימ לאונמע רעיא

 ינאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןֹופ טנאדנעמַָאק









 דניירפ ןוא םיבורק וצ וירב
 ןייטשדַאפ טעוװ ריא זַא ,ףָאה ךיא

 :ערעײט

 ,ַאי .ומ ךיא סָאװ ,ןײטשרַאפ ןווורּפ טלָאז ריא זַא ,ךייא טעב ךיא

 .עיִנַאּפש ןײק רָאפ ךיא -- עטכערעג ןעװעג ןענעז ןטכַאדרַאֿפ ערעײא
 טרעדנוה רַאּפ ַא ןיז ןיוש ךיא לעװ ,ווירב ןיימ ןטלַאהרעד טעװ ריא ןעו

 ןכערברַאפ ןײמ .ךעלקערש ױזַא טשינ ןיא סָאד רעבָא .םי ןפיוא ?ײמ

 ןעװ ,טרַאנעגּפָא ךייא בָאה ךיא ןכלעװ טימ ,ןגיק רעכעלרעדיוש רעד זיא

 .עינַאּפש ןייק רָאפ ךיא יצ ,םינּפ וצ םינּפ ,רָאלק טגערפעג ךימ טָאה ריא

 טָאה טעטיסרעוװינוא רעד ןעװ ,דנעלוילק ןיא ןָא ץלַא ךיז טבייה סע

 ןגעװ טכארטעג ןיֹוש ךיא בָאה טייצ רענעי ןיא .האוולה ןיימ ןגיוצעגקירוצ

 סָאװ ,עלעטש עטלָאצַאב:קירעדינ ,עטכעלש ַא רשפא :טפנוקוצ ןיימ

 טלַאװ ןכעל ַא רַאפ סָאװ ?ןגירק וצ לזמ גונעג ןבָאה ךיוא ףרַאד'מ

 ךיא ?טײהשטנעמ רעד ןבעג טנַאקעג ךיא טלָאװ סָאװ ?טבעלעג ךיא
 .םלעו רערעטצניפ רעד ןיא שטנעמ רערעטצניפ ןייא ךָאנ ןעװעג טלָאװ

 ,ךַאז עלופטרעװ ַא ןַאט וצ טײהנגעלעג ַא ןעזעג ךיא בָאה טציא ןוא
 רעקידנטכיגרַאפ ַא ןופ טייהשטנעמ יד ןעװעטַאר ןפלעה וצ םייהנגעלעג ַא
 ןיא טגיזעג םזישַאפ רעד טלָאװ זַא ,טליפעג בָאה ךיא .םזישַאפ :טכַאמ
 ,רעדיוש ַא ןיא טבעלעג קלָאפ עשינַאּפש סָאד רָאנ טשינ טלָאװ ,עינַאּפש
 .דגיירפ עניימ ןוא רעטסעוװוש ןיימ ,עטַאמ ןיימ ,עמַאמ ןיימ ךיוא רָאנ

 סעּפע ןָאט ןענָאק ?עװ ךיא ןיב ,טרַאװעג ךיא בָאה ןבעל ץנַאנ ןיימ
 ןגירק ליװ ךיא .טלעװ יד ןעז ליװ ךיא .ןבעל טציא ליװ ךיא .סלופטרעוו
 ןיא סָאד -- עמענעגנָא ןַײק ןייז עלַא טשינ ןגעמ ײז .ןעגנורַאפרעד עײג
 ןבעל ןײימ לעטש ךיא זַא ,סײװ ךיא .ןבעל ןגעװ גנולעטשרָאפ ןיימ טשינ
 עקידעבעל רעטרעדנוה טרעװ טשינ טיוט ןימ ןעד זיא רעבָא ,רַאפעג ןיא
 ?ןשטנעמ

 זַא ,ףָאה ךיא ןוא .וס ךיא סָאװ ,ןײטשרַאפ טעװ ריא זַא ,ףָאה ךיא
 זיא סָאד ?ןבעגרַאפ רימ ריא טעװ יצ .ןײטשרַאפ ןפלָאהעג ךיא בָאה ךיא
 יד רעבָא ,ךיא געמ ,ןבעגרַאפ וצ רימ ךײא ןטעב .ךַאז ערעדנַא ןַא ןיוש
 ןרעטלע ענײז טזָאלרַאפ סָאװ ,ןוז ַא .סע ןידרַאפ ךיא יצ ,זיא עגַארפ
 .ןרעװ וצ ןריובעג טרעװ טשינ וליפא ןיא ,ּפָא ױזַא יז טרַאנ ןוא

 ,טײקכעלגעמ ַא ָאד ןיא סע .טנעמָאמ ַא רָאנ וצ ךימ טגנערב סָאד ןוא
 סָאד ביוא זַא ,ליפ ךיא שטָאכ .טכער:רעגריב ןײמ ןרילרַאפ לָאז ךיא זַא
 טכערגרענריב ןײק ןעמענקעװַא טסעװ עקירעמַא דנַאל עשיטַארקָאמעד
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 ;עג טָאה סע עכלעוו ראפ ,ןלאעדיא עבלעז יד ןקידייטראפ ןוא ןציש רַאפ

 !ןָאפ סע דנַאל ןיימ לָאז !טוג ןיא ,ונ ,1770 ןיא טפמעק
 ךימ ןווורּפ טשינ ןפוא םושב טלָאז ריא זַא ,ךייא ךיא טעב טציא ןוא = |

 ךיא רעבָא .טשינ ךיא סיײװ ,טשינ יצ ,ךעלגעמ זיא'ס יצ .קירוצ ןעגנערב
 ביוא ,ןעניװעג טשינרָאג טעװ ריא .ןָאפ סע טלַאז ריא זַא ,טשינ ?יװ

 .עקירעמַא ןיא טפנוקוצ רעזַאלסגנונפַאה ןיימ וצ ןעמוקקירוצ לע ךיא

 קידנעמענ ,ןענָאק רַאנ ל?עװ ךיא יװ ,טפָא ױזַא ךייא וצ ןביירש לעװ ךיא

 ןגעװ עיצַאמרָאפניא יד ןצונסיוא טשינ טעװ ריא ןזַא ,טרָאװ א ךייא ןופ
 סָאד טעװ ריא יצ ,רעכיז טשינ ןיב ךיא .ןייז ?פעװ ךיא וװ ,ץַאלּפ םעד
 ,ךַאז עקיצניא יד .ןעיורטעג ןפרַאד ךײא ךיא ?עװ ,טשינ רעדָא ןָאט
 ןײמ טימ ןײיגגָא ןזָאל ךיס טלָאז ריא --- ןיא ,ךייא ןופ ליװ ךיא סָאװ

 יה | .טעברַא
 טלָאז ריא ןַא ,ליו ךיא לײװ ,עינַאּפש ןײק רָאפ ךיא ןַא ,?יפ ךיא

 .ליפ ױזַא ךיוא טלָאז ריא זַא ,ליװ ךיא ןוא ,ןשטנעמ עיירפ ןביילברַאפ
 ;עג ןיב ךיא ןעװ ,טכַארטעג טָאה ריא יװ ,רעמ טשינ רימ ןגעװ טכַארט
 | .דנעלוילק ןיא רעדָא קרָאי;וינ ןיא ןעוו

 ריא טלָאז ,טפָא רעײז טשינ בוא רעבָא ,ךייא וצ ןביירש ?עװ ךיא

 | .סעיינ עטוג זיא --- םעיינ ןייק .ןרעלקרעמיא טשינ
 בָאה ךיא סָאװ ,ןײששרַאפ ןוורּפ וצ לָאמַאכָאנ ךייא טעב ךיא ,ונ

 .ןבעגרַאפ וצ רימ --- ךעלנעמ ביוא --- ךיוא ןוא ,ןַאמענ
 םֹורַא עלַא ךייא םענ ךיא

 רעדורב ןוא ןוז רעיא

 .ימעלס

 ןַאלּפַארעַא ןַא ןבעגנענ טנייה דימ טָאה ןעמ

 ,ידַאל ןֹוא רעטסעװש ,עמַאט רערעיימ

 ךייא וצ ךיא בָאה םישדח עכעלסע עטצעל יד סָאװ ,דייל רימ טוט םע

 .העש עיירפ רָאּפ עטשרע יד טנייה בָאה'כ .ןבירשעג טשיג

 ןבעגעג טנייה רימ טָאה ןעמ .רעילפ רעטריאודַארג ַא ןיוש ןיב ךיא
 מָאה ןעמ .עדנוטש ַא לײמ 900 ןעילפ םיא טימ ןָאק'מ .ןַאלּפַארעַא ןַא

 טב
4 

 .ןסקיביןישַאמ ןצוג וצ ױזַא יו טנרעלעגסיוא ךיוא זדנוא
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 ..םעברַא עטסנרע ןַא רַאפ ןדנוא טייטש רעבָא טציא

 ענײט עלַא ןוא ןאמרעה טסירג .טֹוג ךיז טליפ ריא זַא ,ףָאה ךיא
 .םירבח

 ,רעײא ,ןעזרעדיװ ףיוא

 רעטסעל

 ..,רעוועג ןְבָאה רימ יו ,גנַאל ױזַא

 .םירבח ןוא רעטסעווש ,עמַאמ ערעיימ

 ירַאל ןבָאה ?עלַא ךיז ריא טליפ יװ .ווירב רעיא ןטלַאהרעד בָאה'כ
 ?עלוש ןיא ןַײג ןבױהעגנַא ןיֹוש ןיטרַאפ ןוא

 רימ קיש ;הבוס א ןָאפ רימ טסלָאז וד ,טלָאװעג טלָאװ'כ ,עטַאט
 .קַאבַאט ?סיב ַא ןוא ןטערַאגיס ךעלקעּפ רָאּפ ַא וצ

 וצ ךיז ןבײלק ןטסישַאפ יד זַא ,ןבירשעג ווירב ןטצעל ןיא טסָאה

 טשינ סע ײז ןלעװ ,רעװעג ןבָאה ריס יװ ,גנַאל ױזַא .דירדַאמ ןעמענרַאפ

 .ןָאפ ןעגַאק

 רעװעג רעבָא .גֹונעג ָאד ןיא טײקשירעפמעק ,רימ ןבָאה ןשטגעמ
 ;געטַאװצ עסײה עכעלטע ןיא ןעװעג רעדיװ ןיוש ןיב ךיא .זדנוא טלעפ
 .ןפסישַאפ יד טימ ןסיוטש

 ןיא ןטכענרעײא :ךַאז עטנאסערעטניא ןַא ןפָארטעג ָאד ךיז טָאה'ס
 ,ירפרעדגיא םנייח .ןרַאװעג ןדנוװשרַאפ ,ַאינעי ןעמָאנ ןטימ ,גנוי ַא רענייא
 . םינַּפ ןפױוא .ןקַארַאה יד ןיא ןעמוקעגנײרַא רע ןיא ,ןעצ רעגײז ַא
 ;גוה עצנַאג ,ןטַאדלָאס עסַאמ א -- םיא רעטניח ןוא ,לכיימש רעטיירכ ַא
 .ןַאמ קיצפופ ןוא טרעד

 עשיטסישַאפ יד ןיא סעבנגעננײרַא ךיז טָאה רע זַא ,רע טליײצרעד
 ;עגגעמַאזצ ךיז טָאה רע .ןעגנַאפעג ךײלג םיא ןבָאה יז .סעשטנערט
 פיִצ רעזדנוא ןַא ,ייז ןרַאנ ןטסישַאפ יד זַא ,ןזיװַאב ןוא יז טיס טדער
 .םייז רעזדנוא ףיוא ןענוװעגרעבירַא יז רע טָאה .רעטכערעג ַא ןזיא

 ןגָאלש עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד ןסײװ סע קינײװ יװ ,זײװַאב ַא זיא סָאד
 .טייז סָאקנַארפ ףיוא ךיז



 :רַאפ ןצנַאגניא זיא םינּפ סָאד .רעסעב דס ַא טציא ןיֹוש ךיז ליפ ךיא

 :רַאפ טשינ סעװ רע זַא ,ףַאה'כ רעבַא ,םארש ַא ַאד ךַאנ ןיא'ס .טלייה

 .ןביילב

 ,ןעמעלַא טסירג
 רעטסעל

 !עטַאט רערעייט
 טָאה סע ןעוו .ןביירש טנָאקעג טשיג םישדח יירד עשצעל יד בָאה דיא

 ןרָאװעג קנַארק ךיא ןיב ,דנוװ ןיימ ןופ ןרעװ רעסעכב רימ ןטלאהעג ןיוש

 טכַאװשענּפָא קרַאטש רעבָא ,טנוזעג ןיוש ךיא ןיב טציא .סופיס ףיוא

 .רעירפ יװ רערעקרַאטש ַא סױרַא ךיא ןיב שילַארָאמ רעבָא .שיזיפ

 ,ןָא קרַאטש ךימ טײג םע .םייה רעד ןגעװ ,ַאּפ ,טפָא טכַארט ךיא

 ףמַאק ןקיטכיװ ַא רַאפ סָאװ ,ןײטשרַאפ טנַאק ,עקירעמַא ןיא ,ריא יצ

 :םָארַא ידכ ,ריא טוט סָאװ ?ןפלעה וצ זדנוא ריא טוט סָאװ .ָאד ןריפ רימ

 קעװַא ָאד ןביג רימ ?עינַאּפש רעשינַאקילבוּפער ןופ ָאנרַאבמע יד ןעמענוצ

 ךיוא טפרַאד ריא .םזישַאפ ןגעק ףמַאק ןיא טגנוזעג ןוא םנבעל ערעזדנוא

 .טעברַא קלח רעיא ןָאט
 ןוא ךימ ןעמ טעװ םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא

 .םער ןגעוו ןסיװ ןזָאל דָאנ ךייא לעװ ךיא .ןקישמײהַא םירבח עכעלטע ךָאנ

 רעטסעל

 יא

 ןוז ַא ןבָאה וצ ץלָאטש ןוא ךעלקילנ ןייז טספרַאד

 רעשינַאּפש רעד ןיא טנַאדנעמַָאק ַא

 ײמרַא רעשינאקילבופעד

 !וינעמַאמ עביל ערעייט

 קיטײנ סָאד טשיג ןיפעג ךיא .ווירב ןרעײט ןייד ןטלַאהרעד ןטכענ

 טסײװ וד ,ןיימ ךיא .רימ טסיב וד ביל ןוא רעייט יװ ,לָאמַאכָאנ ןרזחוצרעביא
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 טטפרױַאד ֹוד ןפרוװרָאֿפ ענײד טשינ ךיא ײטשרַאפ רעבידעד ,ןילַא סע
 סע זַא ןטיס ַא ןיא ,ביולדוא ןיק טשינ םוקָאב ךיא ביוא זַא ,ןייטשרַאפ

 ?עוכ ןעװ ,טגעמָאמ ןיא ןַא ,רעכיז ןייז טסנַאק וד (*.דעלגעממוא זיא

 ?עדרַאנײא ךײלג סע ךיא ?עװ ,שינעגעגַאב רעזדנוא ןענעדרַאנײא ןענַאק
 ,ןָאילַאטַאב ַא ןופ טנַאדנעמַָאק ַא ןיִב ךיא זַא ,עמַאמ ,טשינ סעגרַאפ ,ןעג

 :קעװַא ןוא טסניד ןיימ ןלעטשוצּפָא גנולצולּפ גגירג ױזַא טשינ ןיא סע ןוא

 ןבָאה וצ ץלָאטש ןוא ךעלקילג ןייז טספרַאד (ךיא יװ םוג ױזַא) וד .ןרָאט
 :אקילבוּפער רערענַאיצולָאװער רעשינַאּפש רעד ןופ טנַאדנעמַאק ַא ןוז א

 ןיִב ךיא ,קרַאטש ךיז טלַאה ,וינעמַאמ ,רעײז ךיד טעב ךיא .ײמרַא רעשינ

 ךיא ןָאק ,ןעװ רעבָא ,ןפערט ךיז רימ ןלעװ ןכיגניא רָאג זַא ,טגייצרעביא

 .ןגָאז טשינ

 םע טסָאה וד זַא ,ביולג ךיא ,לטרַאק א טקישעג ריד ךיא בָאה געט יד

 .ןעמוקַאב ןיוש
 עה ַא טקישעגסױרַא רימ טסָאה זא ,וטסביירש ווירב ןטצע? ןייד ןיא

 לעװ ךיא רָאנ ,ןעמוקַאב טשיג ךָאנ סע בָאה ךיא ,ןסָאריּפַאּפ םימ עלעק

 ןריזַאר םוצ ךעלרעסעמ .ריד קנאד םענייש א .ןעמוקאב געט יד רעכיז סע
 :געטש ןיִב ךיא ןוא רעריזירפ ןדַאברעדנוװ ַא ןבָאה ריִמ .טשינ ךיא ףרַאד

 .קיטכערּפ ןעגעז סעצנַאװ עניימ ןוא טריזַאר ןייפ קיד

 :רעביא ריד ןטעבעג סָאה רע ןוא גנונעדרַא ןיא ץלַא זיא (*ןעוועו ייב

 (*** ןעקשמעוועוו ןוא ךיד טסידג (*?ַארָאד ךיוא ןוא סורג א ןבעג

 ןוז רעקידנביל ןייד .שגוזעג רימ יז

 .ַא זאג

 ורמ ,זורַאּפ ןױק ענוטסעלַאט ןופ ןעמוקעג ווא רעפמעק ןופ רעטומ וד (*

 טעטוסרעװונוא ןפיוא טרודוטש 1099 טנוז טָאה רעכלעװ ,ןוז ןטומ ןעז וצ ךיז

 .עונַאּמש ןוא ןפמעק ןרָאפעג 1980 ןוא זוא ןוא (ךױרקנַארפ) וסנַאנ ןוא

 רענעו ןוא ןעװעג ךווא ,ןַאמלומײַאווַאמ ןופ ןוזוק רעד -- ןַאוַאב עוועװ *

 .ןָאגַארַא ןופ טנָארפ ןפווא עינַאמש ןוא טװצ

 ןלַאפ ןכָאג ,אפוג רע .עונַאפמש ןוא טפמעקעג ףיוא ,רעדורב ןײז -- ַאדָאד *7

 2וװ רעשוזווצנארפ רעד ןופ רעפמעק א ןעװעג ווא קולבוּפער רעשונאּפש רעד ןופ

 ןרָאװעג .עיגלעב ןוא ךיירקנארפ ןשוװצ רעלדנובראפ ןעוועג .גנו געוואב=דנאמשרעד

 .בובא:לת ןוא טבעל רעטומ .ןסָאשרעד

 .ענוטסעלַאּפ ןוא רעדורב סנַאמלומ וכדרמ -- עקשטעוועו ***
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 ןוחצנ רעזרנוא ןיא עלַא ןביולג דימ

 עינַאּפמש ,0/ 98

 .עקתֹור ערעיפ

 ווירב סעמַאמ ןיימ רעביא רימ טסקיש ֹוד סָאװ ,רעײז ריד קנַאד ךיא

 רעביא ריד קיש ךיא .ןפוא ןטנכײצעגסױא ןַא ףיוא ןָאפעג סע טסָאה ןוט

 .עיפַארגַאטַאפ ןיימ ןעמַאמ רעד רַאפ

 2הד ךיוא ןֹוא ןסערדַא עלַא ןרױלרַאט בָאה ךיא ,עקתור ,טסיײװ וד

 בָאה ךיא ןעװ ,רעבָא טציא .ןבײרש טגָאקעג טשינ ריד בָאה'כ ןוא ,םענ

 טײצ עצנַאג יד ןיִב ךיא .ןרעפטנע ריד ךיא ןַאק ,ווירב ןייד ןעמוקַאב
 ערעזדנוא ןגעװ טנעילעג יאדווא טסָאה וד .טוג ךיז ?יפ ןוא טנַארפ ןפיוא

 רעזדנוא ףױא ןיא רע .ןוחצנ רעזדגוא ןיא עלַא ןביילג רימ .ןגיז עטצעל

 ןסיורג ַא .ףייז ןֹוא ןסָאריּפַאּפ טימ עלעקעּפ סָאד ןעמוקַאב בָאה ךיא .טייז

 טםימ ןפָארטעג ךיז ךיא בַאה ,ַאטעסַאבלַא ןיא ןעװעג ןיִב ךיא ןעװ .קנַאד

 (*.ןרעניירש

 .פ 2.000 ןופ ךייה א ףיוא גרעב יד ןיא ךיז ןעניֿפעג רימ

 198 ,רַאונַאי יי
 !ערעיײט ןיימ

 טמוק ןעמ רעבָא ,ןבײרש וצ ךײא געט עכעלטע ןיוש ךיז ביילק ךיא

 גנורעגרעד יד .טֹוג רימ טייג סע ,ןעמוגרַאפ קרַאטש ןיב ךיא .וצרעד טשיג

 .סטנכייצעגסיוא ןַא רעטעװ סָאד .עטוג ַא זי

 2.000 ןופ ךייה א ףיוא גרעב יד ןיא ךיז ןעניפעג רימ

 ליפ ןטסערג ןיא טנעמעלע ןא ,עינַאּפמָאק רעשיליוּפ רעד ןיא

 .רעשירעפמעק ןֹוא רעטוג א ןײמעגלַא ןיא .רעקיד

 ךיא ךיוא ,טַאדלַאס ַא ךיג ןעמ טרעװ ןעגנוגנידַאב ערעזדנוא ןיא

 ,רעװעגנישַאס ַא ןוא סקיב ַא ןופ ןסיש טוג טגרעלעגסיוא ןיוש ךיז בָאה

 .גנֹוגעדרָא ןיא ײז ןטלַאה ֹוצ ךיֹוא יו

 ןיב ךיא .ס

 21סעברַא ןא

 רעשוסקַאז רעד ןוא רעטסונומ:סגורק טװצ עצרוק ַא ןעװעג ,רענוירש (*

 עשירעטולומ ןגעװ ךוב ַא ןבורשעגנָא עונַאּפש ןוא .(1029) גנוריגער2רעטעברַא

 .ןגַארֿפ
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 םומ עינַאמערעצ:סננונעגעזעג ףםווא --- (?ַאורַאנַאוסַאפ ,) ירורַאבוא סערָאלָאד

 רב עלַאנָאיצנארעטנוא
 א 4 יב 6 א א יענער

:1 

 .סעדאג ו
02 

 עשיזיוצנארפ:שונאפמש ךרודא ןעװג סעדאנורב ץלַאנָאוצאנרעטנוא
 .(1929 רַאוררעפ}





 ריא ,טַאדלַאס רעשיטסישַאפיטנַא רעטוג ַא ןייז וצ ךיז ימאב ךיא

 .רעכלעזַא ןיז לָאז ךיא ,טלָאװעג ךיוא אמתסמ טלָאװ

 ,המלש) ןָאמַאלַאס דנירפ רעײא טימ טנעקַאב ַאד ךיז בָאה ךיא

 עג ןעמעלַא ןופ ,רעליוװ ַא ןיא סָאד ,(טנגוי ןוא ""קיא, ןופ רַאפערקעס

 .ןַאטהרבח רעטביק

 .טבעלעגפיונוצ םוג רעײז םיא טימ ךיז בָאה ךיא

 ,ןפמַאק יד ןגעװ ,ןבעל ןגיה ןגעװ ןביירש וצ ליפ רעייז בָאה ךיא

 ריא ,ןפעב םירכח עשידיי יד .לָאמ שרעדנַא ןַא ןָאפ רעבָא סע ?עװ דיא

 :נֹוא ןצעזרַאפ ַאד ןלעװ רימ ."עסערּפ עיײנ, יד רעלוגער ןקיש יז טכלָאז

 .קילכופמער רעד ןופ גיז ןקידנעטשלופ ןזיב ףמאק רעזד

 ם"ב רעײא
 קיש ךיא ,ןבײרש ֹוצ ליפ ביל רעײז טַאה סָאװ ,המלש טנַאשזרעס

 .עיפַארגַאטַאפ ןימ ןוא ןסורג עטסעב יד רעביא ךייא

 המלש רעיא

 ודנוא ןבָאה סע ,נעט עטכייפ ,עטלאק ןעוועג ןענעו סע
 םישובלמ טלעפענ

 ,עװעג ןענעז סע .סעיציזַאּפ יד ףיוא ןנעלעג רימ ןענעז געפ 14...

 וזַא ןעוועג ןענעז סנבָארג;ץוש יד .טייגשעג טָאה סע ,נעט עטכייפ ,עטלַאק
 עג טנַאקעג טשיג שזַא רימ ןבָאה לָאמנײא זַא ,יינש טימ טקעהַאב ךיוה

 :ַאב ןעוועג זיא ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רבח א ןעניפ

 ;ענ ןדנוא ןבָאה סע .ןליפפ טוג טזָאלעג דיז טָאה טלעק יד .יינש טימ טקעד

 .םישובלמ טלעפ
 עכעלטנייפ רעקילדנעצ ןבָאה טכַאנײב ןיב גָאטרַאפ ןופ ךעלגעט:גָאט|

 רעדיװ ָאד ,טזָאלענּפָארַא ךיז ָאד ,ּפעק ערעזדנוא רעביא טזיירקעג ןענָאיװַא

 .םעיציזָאּפ ערעזדנוא טרידרַאבמַאב רדסכ ןוא ןביוהעגפיוא ךיז
 טאב ןייא ןשיװצ .ןריולרַאפ משינ רָאמוה רעזדנוא רעבָא ןבָאה רימ

 ךיז טלציוועג ןוא רעדיל ןעגנוזעג רימ ןבָאה רעטייווצ ַא ןוא גנורידרַאב

 טשיג ןדנוא ןרעה עכלעוו ,ןטסישַאפ עקידפזמילש יד ןופ ןובשח ןפיוא

 .רָאה א ףיוא וליפא ןדנוא קידנרעטש טשינ ,ןרידהַאבמָאב וצ ףיוא
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 :עננָא ןענעז גנולצולּפ ןעוו ,ןעוװעג זיא דקיב רַאברעדנוװ ַא רַאפ סָאװ

 טשינ א ןבױהעגנָא ןוא ןענָאיװַא עשינַאקילבוּפער עניילק עכעלטע ןעמוק
 :גענערב ןלַאפ ןבױהעגנַא ןבַאה סע .אנוש ןקיכַאפ:9 ַא טימ ףמַאק ןכיילנ

 זָאל ַא ריז ןבָאה רימ .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןענָאיװַא עשיטסישַאפ עקיד

 -- ןטנוא ןופ ,ןענָאיװַא ערעזדנוא --- ןכיוא ןופ .ןטסישַאפ יד ףיוא ןָאטעג

 ןענָאק ןפיול זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא .ןפיול ןעקנַאפ ערעזדנוא ןוא רימ

 .זדנוא ןופ רעסעב ןטסישַאפ יד

 ,רעוועג ןָא ,סעװרָאב ןפַאלעג ןענעז יז סָאװ ,םעד בילוצ ןייז ןַאק סע

 רעבירעד יז ןבָאה רימ ,רעלטרָאּפס יװ םעלַא ןַא ,סעקעד ןָא ,ןעלטנַאמ ןָא

 וצרעד רָאנ ,יײז וצ טרעהעג טפַאשרעטסיײמ:ףיול יד .ןגָאינַא טנַאקעג טשינ

 ןופ םרָאפ רעד ןיא געװ ןפיוא רענייטש עכלעזַא טגיילעג ןדנוא ײז ןבָאה

 .רענעילַאמיא יד ךרוד עטזָאלענרעכיא ,דלעפ ןפיוא ענעפרָאװעצ ,ןטַאנַארג

 .ןרינגיזער טזומעג ףיולטעװ םענופ ךעבענ רימ ןבַאה

 טֹוג ךיז דיא ליפ םירבא עלַא טימ ,טנוזעג דיא ןיב ,רימ ךייש סָאװ

 ןופ .ןבעק שיטסילַאנַאיצַאנרעטניא ,שיטַאדפָאס  ַא ,שינַאּפש ַא ךַאמ ןוא

 ןסורג .ריֹוא ךיא סינעג ,ןסינעג ןַאק עינַאּפש ןיא טַאדלַאס א סָאװ ,ןעמעלַא

 עֶלַא רַאפ
 טװחרבַא ןַאמנערעב

 ןטכארמ וצ טרעהענפיוא טשינ טונימ ןייא ןייק בָאה ךיא
 דייא ןנעוו

 1987 .צעד

 (*!עלעדניק רעיט !עלערָאס ערעיײט

 בַאה ריא זַא ,רימ טכיולג .ןעז טלַאװעג ךייא קרַאטש ױזַא טלַאװ ךיא

 יד ןיא וליפא ,ךייא ןנעװ ןטכַארפ וצ טרעהענפיוא טשינ םונימ ןיא ןייק

 םייזעג ןוא ּפַאק ןיימ רעביא ןגיולפעג ןענעז ןליוק יד ןעוו ,ןטונימ עטסנרע

 עיפַארגַאמַאפ יד טשוקעג ךיא בָאה ,סקניפ ףיוא ןֹוא סטכער ףיוא טיוט

 ...פרעטכעמ ןיימ ןופ

 ןלַאפעג שודלעה זוא סָאװ ,ַאקלַאקס סורָאמ ןופ װורב א ןופ ןגוצסיוא (*
 ' .דלעפטכַאלש ןפווא
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 ...עלערָאס ןיימ ןופ עיפַארגָאטַאפ יד טשינ בָאה ךיא סָאװ ,דָאש ַא

 :עֶנ טשינ רימ טָאה סע ןוא טנַארפ ןפיוא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב לָאמ יירד
 ..עכמַאב ַא ןופ ?קיטש א ןפָארטעג ךימ טָאה סנטצעל ...טדַאש

 וִא 1

 ןצראה םוצ ליפוצ ךיז טסמענ וד

 !הכרב ערעייט ןיימ

 עכעלנײװעגרעסױא ןַא ןבײרש סנעטעלַא רעײא ןיא ליפ ךיא

 ןמוג ַא ּפָא ךיירקנַארפ ןיא ךיז טיג ןעמ זַא ,סיוא טעז סע .טםעטיזעוורעג

 רעבָא .קיטילַאּפ:ץנעװרעטניא;טשינ ַאזַא ןעגנערב ןָאק סע סָאװ ,ןונשחו:ןיד

 עינַאּפש זַא ,טסניימ וד !ןצרַאה םוצ ?יפוצ ךיז טסמענ ,ערעייט ןיימ ,וד

 עלַא ץַארט זַא ,קיאור רעײז ןייז טסנַאק וד .ןרעװ טליּפשרַאֿפ םייב טלַאה

 םָאד טקנוּפ ןעוט סעיטַארקַאמעד יד סָאװ ,םעד ץַארט ןוא ןטייקירעװש

 -עדָא רעירפ ךָאד רימ ןלעװ ,ןָאמ טפרַאדעג ןטלָאװ יז סָאװ ,עטרעקרַאפ

 !!!ןגיז רעטעּפש

 ,טלעװ רעד ןופ דנַאל ןטסכעלקילג םעד ןופ ליּפשיײיב םעד ריד םענ ,ָאי

 טשינ טרעייפעג טָאה סָאװ ןוא !םענייק רַאפ אחומ ןייק טשינ טָאה סָאװ

 דנַאלסור עשירַאצ סָאד טסַארשנַאק רעקיזיר ַא רַאפ סָאװ .רָאי 20 גנַאל

 .גנורעקלעפַאב ןייז רַאפ טגרָאז רעכלעװ ,דנַאברַאפנשַאר ןקיטנייה םעד םימ

 ץנעװרעפניא יד ןֹוא גירקנרענהיב רעד טרַאד טרעיודעג טָאה גנַאל יו

 ,קלָאפ םעד ןנעק עדַאקָאלב רעכעלקערש ריא טימ "טנַאטנַא , רעד ןופ

 4 עּפַאנק טרעידעג טשינ טָאה יצ ?ןעײרּפַאב טלַאװעג ךיז טָאה סָאװ

 עקישגייה יד ןענױװַאב סָאװ ,ןסַאמ יד ןופ ףמַאק רעשיַארעה רעד רָאי

 ,ןפייקירעװש עֶלַא ףיוא קידנקוק טשינ ,ךַאד ןוא ?דרע עשידנַאברַאפנטַאר

 !טלעװ רעד ןיא עטסכעלקילנ עמַאס יד טציא יז ןענעז

 טימ דנַאברַאפנטַאר ןופ ףליח יד ןוא דנַאלנטַאה ,ערעײט עניימ .ַאי

 טומ ןדנוא טיִג טלעװ רעד ןיא רעטעברַא עלַא ןופ שעשירַאדילַאס רעד

 ערעײז טימ ןעמַאזוצ סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעמניא יד .רעיודסיוא ןוא
 רימ !םעד ןיא רעכיז סייז !ןרעה דיז ןופ ןזַאפ ךַאנ ןלעװ רעדירב עשינַאּפשי

 ןעמוק ןלעװ טלעוו רעד ןופ רעטעכרא עקיניזטסוװַאב יד זַא ,רעכיז ןענעז

 רעד ןֹופ ןיײזקיוװ ןרַאֿפ ןבענעגקעווא ןיִלַא ןבַאה סָאװ ,םירבח יד ןפערטרַאפ

 .םייהשטנעמ
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 קימיינ זיא סע רעבָא .עגַאל יד ךעלרעפעג ױזַא טשינ זיא ,שסעז וד יו
 רעד ןֹופ גנוניימ יד ןיא סָאד !עוויפקעפע ףליה .רעטרעװ טשינ ןֹוא ףליה

 ןייד ןופ טשוקעג ןֹוא טסירגעג רימ יז .ײמרַא:סקלָאפ

 עקוָאװ

 םייז ןוא טסירגענ עלַא רימ טייז .םירכח ןוא דניירפ עלַא רַאפ ןסורג

 .גיז רעזדנוא ןיא דעכיז

 עקױָאװ רעיא 1087 .צעד

 הרבח ןוא הנבל ענייד ַא ,למיה רעטנרעטשעגסיוא ןַא
 רעדיל עלַאטנעמיטנעס ןעגנוזעג ןֿבָאה

 !רערעיימ

 ,טנַארפ ןופ ביײרש .ךיא סָאװ ,וירב רעטרעפ רעד ןיוש ןיא סָאד

 !קיטומ ןוא טנוזעג ןיב דיא ?ןטלַאהרעד יז טסָאה
 :שינעעשעג עקידנעיירפרעד א טניוװעגיב ךיא בָאה גַאטרַאפ םנייה

 2ַאקירַאב ַא ייב ןטסָאּפ;ךַאװ ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז רבח ַא ךָאנ טימ ךיא

 סָאװ ןרָאװעג זיא סע ןוא ןזײװַאב ןביױהעגנָא ךיז טָאה גָאט רעד ןעוו .עד

 ַאמַאק , :ןפורסיוא םרעהעג גנולצולּפ רימ ןבָאה ,רעלעה ןוא רעלעה לַאמַא

 | "!אקילבוּפער ַאל ַאװיװ !אטרעביל ַאל ַאויװ !אדַארַאמַאק 'אדַאר

 ןניוא יד ,ןסקיב ערעזדנוא טכאמעג טיירג ןכָאה רכח ןיימ ןוא ךיא

 ופַאלעג יז ןענעז ייוװצ :ןעזרעד ןכָאה רימ ןוא ,סיורַאפ ףיוא טציּפשעגנַא

 ןיא ,סקיב יד טנַאה ןײא ןיא .טײרּפשעצ טײרב טנעה יד ,זדנוא ֹוצ

 ;ןפורסיוא עקידחהסס טימ ןוא עיצינומַא םימ למסעק ַא רערעדנַא רעד

 .זדנוא וצ טרעטנעענרעד ריז יז ןכָאה --- ַאטרעביל ַאל ַאװיװ

 :אפ עשינעילַאטיא ןופ גנאוצ ןרעטנוא רעטעברַא עשינַאּפש ייווצ

 טכוזעג ןבָאה ײז .עדַאקירַאב טייז רענעי ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןטסיש

 2 5 טכַאנ עצנַאג ַא .ןדנוא וצ ןעמוקוצרעכירַא טייקכעלנעמ א ןענופעג ןוא

 .טביירגרעד זדנוא יז ןבָאה ךעלדנע ןוא טרעטעלקעג ?יטש ײז ןבָאה
 רעמ4, :-- ןַאלַאר ןעמַאר ןופ עסעיּפ יד ,רערעײיט וטסקנעדעג

 יד ןעװ -- ?ַארבמַאהלַא, רעזירַאּפ ןיא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,יייפוי
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 רענַאקילנוּפער יד ךיז ןפערט ,עיליטסַאב יד ןייא ןעמענ רענַאקילנוּפער

 יד ןיא ךיז ןלַאפ יײז .קיגײװעגיא ןופ רענַאקילכוּפער יד טימ ןסיורדנופ

 .ןזיװַאב ןניוא יד ןיא ןרערט ןאד ךיז ןבָאה רעיושוצ עלַא ייב ...סמערָא

 ,טיקכעלקריװ רעד ןיא רעכיא סָאד טבעל ןעמ ןעװ ,רָאפ ךיז ?עטש

 ...טנָארפ ןפיוא

 ןוז יד .טרעדנעעג ךיז טָאה רעטעװ סָאד יװ ,געט עכעלטע ןיוש

 ליטש ןיא סע .רעמוז ןפיפ ןיא ךייא ייב יװ טקנוּפ ,קרַאטש טמערַאו

 ןפסירופ ןענעז רימ ןַא ,קורדניא םעד טכַאמ סע ןוא טנַארפ ןפיוא

 זַא ,טניוװעגוצ ױזַא ןיוש רימ ןענעז ירעסיש רעד ֹוצ ...גרעב יד ןיא

 םוצ ּפָאקַא ןיא ןופ ךרודַא ןריצַאּפש ןסַאי יד .טשינ וליפא ןרעה רימ

 2װצ ןֹוא ןירב יד ןענעײל ,ןסעײנ ענעדישרַאפ ךרודַא ןפעומש ,ןשייווצ

 ,םרעריזירפ ןענעז ןטַאי ערעזדנוא ןופ יײװצ .ןעמוקַאב רימ סָאװ ,ןעננומ

 .םלַאטשנַא:ריזירפ ןתמא ןַא טנדרַאעגנײא יז ןבַאה

 ןיא ןבָאה ריס .גנקײװרַאפ לקיטש ַא טאהעג רימ ןבָאה ןטכענ

 ,ונ ,ןצַאמ ייווצ ןוא ערַאטינ ַא ,עינַאמרַאה א ,לדיפ ַא ןַאטולּפ רעזדנוא

 טימַאזרַאפ ךיז טָאה םלוע רעד .טעילוחעצ ?טיב ַא הרבח יד ךיז ןבָאה
 :עהעג ןפיוא ןיא ךַאװ יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ) ץַאלּפ ןרעכיז א ףיוא

 טּפַאכעג ןבָאה רימ ןוא טּפַאלקעג טָאה רעטסעקרַא רעד ,(...ןיַאלּפ ןקיר

 רַאנ ,טצנַאפעג טשינ רימ ןבַאה סַאגנַאפ ענעגיוצעצ ןיק .?צנעט א

 טלַאװעג טשינ ךיז טָאה טנװָא ןיא .סרעייטש ןוא סעקרוזַאמ ,סעקלַאּפ

 :עגסיֹוא רעד .ןסעזעג רימ ןענעז ײרד ,ײװצ וצ סעקּפורג .ןפַאלש ןינ

 2נעס ןבָאה הרבח ןֹוא טקריװעג טָאה הנבל ענייר יד ,למיה רעטנרעטש

 .ערענַאיצולַאװעדר םימ טקידנעעג ןוא ןעגניז ןעמונעג רעדיפ עלַאטנעמיש

 רענעי ןופ ןַא ,טלײצרעד ןבָאה םירבח ענעפַאלעגרעבירַא ייוװצ יד

 :עד סָאד .ןליּפש ןוא גנַאזעג רעזדנוא יז ןרעה ,ןטסישַאפ יד ייב ,םייז

 עקירעזדנוא יד ןנעקאד ןריציפָא עשיטסישַאפ יד קרַאטש שריוורענ

 ...גנוגעֿפָאה ַא ןעמוקאב רעגַאל םענעי ןיא

 לשרעה

 ּפָאקַא ןיא ןירעמ ן1

 .לעסורב ןופ רעפמעק רעשודי (*
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 קנעדנַא םעד טרעייפעג רימ ןבָאה יװַא טָא
 ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ

 םעד טרעיפעג רימ ןבָאה טכַאנײב ןט:22 םעד ףיוא ןפ:21 םעד..

 עלַא ןבָאה רעירפ געט ײװצ ןיוש -ענֹומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ גָאטרָאי

 .ןטסישַאפ יד ןקערשרעניא רימ ןלעװ טכַאנ יד זַא ,טסווװועג

 .גנימימ א עיניל רעד ףיוא טַאהעג רימ ןבָאה גָאטימכָאנ ןפ:21 םעד

 בָאה ײז .רעריפנָא עשירעטילימ ןוא עשיטילָאּפ יד טדערעג ןבָאה סע

 ענעז טלמעד ךיוא .רערעזדנוא וצ עיצולַאװער רעזירַאּפ יד טכיײלגרַאמ
 יב טנַאה טפמעקעג ןבָאה ןוא רעשעברַא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןעמוקעג
 ;ַאנ טנעמעװ ףיוא ,יקסװָארבמָאד .רעטעברַא עשיזיוצנַארפ יד טימ טנַאה

 טפמעקעג טלמעד טָאה ,עינַאּפש ןיא ןָאילַאטַאב ַא ךיז טניפעג סע ןעמ

 ...םזירַאטילימ ןשיסיײרּפ ןופ ץנעווערעטניא רעד ןגעק ,טנייה רימ יװ טקנופ
 נָא ןוא ?לַאנַאיצַאנרעטניא , ןפימס טקידנעעג רימ ןבָאה גניטימ םעד

 ;רַאמ ךעלײרפ רימ ןבַאה גַאטימכָאנ ןצנַאג ַא .רעדיל:רעטעברַא ערעד

 ,ןבירשעג ןיוש ריד בָאה ךיא ןכלעוו ןגעװ ,רעטסעקרָא רעזדנוא .טננערב

 .טצנַאטעג ןבָאה רימ ןוא ...םילכ עלַא ףיוא טּפַאלקעג טָאה

 ןעגנַאנעג טשינ ןרנוא ןופ רענײק ןיא ןרָאװעג טכַאנ זןיא סע ןעו

 :ענ רימ ןבָאה טלמעד ,טכַאנײב 12 העש יד טרַאװרעד ןבָאה רימ .ןמָאלש

 רעד ןעמוקעג זיא ףלעווצ בלַאה .ןטסישַאפ יד וצ סעװלַאס יירד ןבעג טלָאז
 ;ק עכעלטע טמענרַאפ עכלעװ ,עיניל עצנַאג יד .בַאטש:ןַאילַאטַאב רעצנַאג

 ןבָאה 12 ךעלטקניּפ .טײרג ןיא ןִלַא .סיפ יד ףיוא טייטש ,רעטעמָאל

 עדנוקעס רעכלעז רעד ןיא .ןכײצ םעד ןבעגעג ןדנוא ןרָאפקעלפער:טכיק

 עטירד ַא ןוא עטיײװצ ַא דלַאב ןוא ,לַאנק רעקיזיר ַא טרעהרעד ךיז טָאה

 .טצַאלּפעג טלָאװ דרע יד יװ ,קורדניא םעד טכַאמעג טָאה סע .עװלַאס

 ןײא סָאװ ,גנַאלקּפָא םעד טרעהעג ךַאנ ןעמ טָאה רעטעּפש ןדנוקעס ליפ

 :והענפיוא טימ רענײא יװ עלַא .ןבענעגרעביא ןטיײװצ םעד טָאה גרַאכ

 :ענרעביא ןוא ?לַאנַאיצַאנרעטניא , םעד ןעגנוזעג רימ ןבָאה ןטסיופ ענעב

 .ןעגנוזַאל ענעדישרַאפ סעּפָאקַא עשיטסישַאפ יד וצ ןנידש

 ִל

4 

 א .חדדד יי 6

 :ָאק רעזירַאפ רעד ןופ קנעדנַא םעד טרעײפעג רימ ןבָאה ױזַא טָא
 .ןורכז ןיא ןביײלברַאפ קידנעטש רימ טעװ טנװַא רעד .ענומ

 ּפַאקַא ןיא ץרעמ 4

 לשרעה
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 ,םעיצַאדעּפָא ךס ַא ןיא ןעמענוצלײטנַא חעדב בָאה ךיא
 טשינ ךיוא ןוא רָאמוה םעד ןדילראפ וצ טשינ

 טנוזעג סָאד

 1998 ,לירמַא

 וד .ןאגַארַא ןופ סָאנ ַא ףוא טכַאמעג ,ַאטַאפ ַא ריד קיש ךיא;

 ףיֹוא לָאמ סָאד ןרָאפעגכרוד ןענעז רימ .ןענַאמשוג ןוא ךימ ַאד טסנעקרעד

 וצ סיוא עז ךיא ןוא ןעװעג טלַאק רעײז ןדנוא ןיא סע .ָאטיוא;טסאל א

 :ַאטארטסע ןופ טנַארפ ןפיוא .ןשינעעשעג יד ןגעװ טציא .ןריורפראפ ןייז

 ןוא לָאטיּפש ןיא געט עכעלטע .ןרָאװעג טעדנוװרַאפ טכיײל ךיא ןיב ַארוד

 .טנָארפ ןפיוא קעוװא רעדיװ ךיא ןיב קידנעקניה ?סיב ַא

 .עקַאטַא ןַא ןיא ןעװעג רימ ןענעז עינַאּפש ןופ לייט ןרעדנַא ןַא ןיא

 ןטַאמרַאה 2 ןוא ענעגנַאפעג 19 ןעמונעג טָאה עינַאּפמָאק רעזדנוא

 ןגהצעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה טנַארפ רענַאנַארַא ןפיוא ץרעמ ןיא
 .אנוש ןופ טפָארק רעשינכעט רערעיוהעגמוא רעד ןופ קורד ןרעטנוא

 :עֶגֹּפַא עקַאטַארטנַאק עגנולצולּפ ַא םימ רימ ןבָאה .צ ייב ןירעפ 0

 .ןטסישַאפ יד ןופ עקַאטַא עקרַאטש א ןגַאקש

 .טנוזעג רעדיװ ןיוש ןיב ןוא ןרָאװעג םעדנוװרַאפ ןיִב ךיא

 ןעמענוצלײטנַא ךָאנ העדב בָאה ךיא .רעדיװ ךיז רימ ןטיירג טציא

 טשינ ךיוא ןוא רַאמוח םעד ןרילרַאפ וצ טשינ ,סעיצַארעּפָא ךס א ןיא

 הרבה ערעזדנוא סָאװ ,ךימ טײרפ סע .טוג ךיִז ליפ ךיא .טנֹוזעג סָאד

 משיג טפַארק רעזדנוא טרעװ ןטסולרַאפ יד ץַארטפ ןַא ,סוג ױזַא ןעגעז

 ,ןפוא ןרענַאיצולַאװער ַא ףיוא טלדגַאה גנוריגער עיײג יד זַא ,טכַאװשעגּפָא

 :ַאק זַא ,ךעלסיכבוצ ךיִז טקיאורַאב דנַאלרעטניה ןיא קינַאּפ עטשרע יד זַא

 ;אטסירק ךיז טָאה ארעװַאלַאט רָאנ יװ ,ױזַא דיִז טריזילַאטסירק עיגָאלַאט

 .דירדַאמ טריזיִל

 ;טַאב ,, רעמונ רעסיורג ַא ןײגסױרַא טעװ ןכיגניא זַא ,םירבח יד גָאז

 ;טָאד , ןיא עינַאּפמַאק רעזדנוא ןופ ןלַאירעטַאמ ןייז ןלעװ סע זא ,"ןיוו

 :וצנעמַאװצ ךעלגעמפ סיײװ יװ ךיז ןעימַאב רימ זַא ןוא "קַאשטשװַארב

 .לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןלעטש

 ןופ געמ עטשרע יד ןופ ןעגנובײרשַאב יד רימ ךיז ןענַאמרעד סע

 עכלעװ ,רעדיל יד ןגעװ טכארט ךיא .ןרענַאיצילימ יד ןוא סענָאלָאק יד

 רעשירענלעז ,רעטרַאה ַא ןופ ןסקַאװנַא ןעמַאזגנַאל םעד ןגעװ ,ןעגניז רימ

 .עקיליווירפ ערעזדנוא ןופ רוטַאנ רערַאבליפ קישייצכיילג ןוא
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 ;רעטניא יד ןופ לָאר רעד ןגעװ ןטכַארט דימ ןפרַאד ץלָאטש טימ

 ;ענ ןלַאפרַאפ ןיא טנַאלַאט ןֹוא ץרַאה ?יפ ױזַא .סעדַאגירב עלַאנָאיצַאג

 ןיא ךיז קידנקינײר ,סױרַאפ טײג ליפ ױזַא ןוא ןטכַאלש יד ןיא ןרָאװ

 ןרַאבכערבמוא ןטעװעטראהחאפ ףיוא סעקַאטַא עשיטסישאפ יד ןופ יעייפ

 ...לָאטש

 .ץרעמ ןכָאװ עטשרע יד ןֹופ סיזירק םעד ןעמוקעגרעביא ןענעז דימ
 :אזינַאנרַא עײנ א ןוא קיזירק ןופ עדנע יד טנכײצַאב גנוריגער עייג יד

 2סנֲא ןופ עפופש רערעכעה ַא ףיֹוא סָאַאכ ןופ ףיוא טבייה עכלעוו ,עיצ

 .עיצולַאװער רעד ןֹופ ןוא גידרק ןופ גנולקיוו

 ד ןסירג ןַאל .קישילַאּפ ןגעװ ןביירש םשינ רעמ רעבָא ?יװ ךיא

 יד ,לרעמעק סָאד ,(ןעמוקעגנָא טשינ ןיא ווירב ןימ) בולק ןופ םירבח

 ."עסערּפ עייג

 ר

 (-ַאשימ

 ,ןקיטייו עטביולרעד ןאראפ ןענעז סע
 ןבענרעטנוא לופטקעּפסעד ךיז ףראד ןעמ עכלעוו

 שינעגייווש ןיא

 ןםירבה ערעייט

 רעכלעו ,"טימראפ , גנוטײצ רעשימעלפ רעד ןופ טסילַאנרושז ַא

 ךײא ֹוצ לָאז ךיא ,ןשעבעג ךימ טָאה ,לָאטיּפש ןיא טכוזַאב ךימ טָאה

 ,ןביירש

 (*.רעיפ רעיא טפמעקעג טָאה סע ֹוװ ,ןָאילַאטַאב םוצ רעהעג ךיא

 ןיא רע ?ײװ ,ערעװש ַא ןיא ,ןלַאפעג רימ ףיוא ןזיא סָאװ ,עבַאנפיוא יד

 .ןדנוא ןשיװצ עטסעב יד ןופ רענייא ןעװעג

 רע זַא ,טֹושּפ ךײא קידנגַאז זַא ,טשינ ביולג ןוא שיטּפעקס ןיב ךיא

 א ןײז ךײא רַאֿפ סע סםעװ ,אנוש ןטימ ףמַאק ןיא שידלעה ןלאפעג ןיא

 .ןדײל ערעײא ןיא גנורעטכײלרַאֿפ ַא ,ססיירפ

 .עונַאּפמָאקןיוװטָאב רעד ןופ רַאטימָאקײטולָאּפ -- רעגער ַאשימ (*

 .ןּפרעװשנַא ןופ ןַאמרעקַא רעופ (*
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 ןופ גנורעדנוװַאב יד ןוא ךַאז רעד ןֹופ טייקנייש ןוא טייקיטכיר יד

 :םֹוא טשינ ןיוש ךײא םיא ןלעװ דלעה םענעלַאפעג רעיא רַאפ ןעמעלַא

 .ןרעק
 :סער ךיז ףרַאד ןעמ עכלעװ ,ןקיטײװ עטביולרעד ןַארַאפ ןענעז סע

 .שינעגייװש ןיא ןבעגרעטנוא ?ופמקעּפ

 טאהעג בָאה ךיא ,רָאי עקינײא טניז רעיּפ רעײא טנעקעג בָאה ךיא

 ןעװעג ךָאנ ןיא רע ןעװ ,לעסירב ןיא ןפערטפ וצ םיא טייקכעלגעפ יד

 :קַאפסיטַאס םיורג םימ טקוקעגוצ ךיז כָאה ךיא .יירמושח , ןֹופ דילגמיט ַא

 .עיצולַאװע .רעשימיִלַאּפ ןייז ֹוצ עיצ

 רע ןיא ,רָאסימָאק רעשיטילַאּפ ןעװעג ןיא רע וװ ,ןַאילַאמַאב ןיא

 .רגיירפ ענייז ןעװעג ןענעז עֶלַא ןוא דניירפ סגעמעלַא ןעועג

 טנַאקעג טָאה רע .עדריװ ַאזַא טימ שטנעמ ַא ןעזעג ךיא בָאה ןטלעז

 סָאװ ,םעד ןפַארטשַאב טנָאקעג טָאה רע ,ענעגָאלשעגרעדיג יד ןקיטומרעד

 :עג קידנעטש ,טורעג טשינ רע טָאה ?ָאמנײק .רעלעפ א ןעגנַאנַאק ןיא

 עג טָאה רע רעכלעו רַאפ ,דַאז רעד םימ טבעלעג טָאה רע .װיטקַא ןעוו
 .רעכיז ןֹוא יירטעג טניד

 יז א ןטלאהענּפָא רַאונַאי ןטשרע םעד טָאה ןָאילַאטַאב רעזדנוא

 רעד ןיא ַארוינלא לפרעד סָאד ןעמונרַאפ רימ ןבָאה ףמַאק ןרעווש ַא רָאג
 ט

 .ַארַאכַאלַאדַאװג ץניװַארּפ

 ןוא ןעמוקעגקירוצ גָאשימכַאנ זיא ,ןפַאלטנַא ןיא רעכלעװ ,אנוש רעד

 .עקיטכעמ ַא ןוא עװיסַאמ ַא ,עקַאטַארטנָאק ַא טריפעגכרוד טָאה

 :עגּפָא םיא טָאה ןעמ .עפעדנוװרַאפ עטשרע יד ןֹופ ןעוועג ןיא רעיּפ

 יד ,סַאלב ןעװעג םיא יב ןזיא םינּפ סָאד .ןטסַאּפ:סגנוטער םעד וצ טריפ

 ;ענסױרַא יז ןופ טָאה סע ןוא טנפעעצ טיירב ןעװעג רעבָא ןענעז ןגיוא

 ;םעטָארּפ טנַאקעג ךָאנ טָאה רע .טיײקיטכיק עטנעגילעטניא ןַא ןטכיול

 :םעשאב ךיז ןבַאה סָאװ ,סרעטסעװש:ןקנאהק ןוא םידיושקָאד יד ןגעק ןרימ

 טקידגעעג ןיוש ןיא סע ,םירבח ,ךימ טזַאל , :קידנגָאז ,םיא טשימ טקימ
 ."ןגיז רעבַא ןלעװ רימ ...רימ םימ

 םיא ןבָאה רימ .ןדײל עסיורג ןָא ,טכײל ןברָאטשעג רעבָא ןיא רע

 2גענערב רעד ןבעג ,ַארַאגלַא ןופ םלוע:תיב םעניילק םעד ףיוא שקידרעַאב

 רימ ןבָאה טייהיירפ רעד ןופ רעפמעק ַא ןופ רבק ןייז ףיוא .ךריק רעקיד

 ןײז טימ ?ריּפַאּפ א ןטלאהטנא טָאה סָאװ ,קשעלפ ַא טלעטשעגנײרַא

 .עילימַאפ ןוא ןעמַאנ
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 ןבָאה ןדנוװ יד זַא ןסיװ וצ ביל ןײז ךײא טעװ סע זַא ,ךעלנעמ

 ןוא ןײש ראכרעדנוװ ןעװעג זיא טכיזענ ןײז .טרירוניפעד טשינ םיא

 :?יפרעד רעד ןופ עיצקַאפסיטַאס יד ןוא טייקיאור יד טסירדעגסיוא טָאה

 7 //  .טכילפ רעמ
 2עגמֹורַא טרעװ סע רעכלעװ טימ ,טקעּפסער ןוא גנורעדנוװַאב יד

 ןגײטש ,טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ךרוד קנעדנָא סרעיּפ טלגניר

 ןכעלנײװעג ַא טקנעש ןעמ סָאװ ,טקעּפסער םעד רעביא ןניוא עניימ ןיא

 .שטנעמ

 טאהעג טנייפ טָאה רע .גירק ןופ טנייפ םֶלַא טנעקעג םיא בָאה ךיא
 טָאה רעװעג וליפא ,ןעלפימ:דלַאװעג עלַא ךיוא רָאנ ,גירק יד רָאנ טשיג

 .טַאהעג ביל טשינ רע

 :םינויצ רעקניל רעד ןיא טקילײטַאב לַאמַא ךיז טָאה רע זַא ,סײו ךיא

 ;לימיטנַא עפיט יד טנַאקַאב רימ ןענעז סע ,גנונעװַאב:טננוי רעשיפ

 ףיא ןֹוא ןזײרק עגעי ןיא טנעלפעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןליפענ עשיטסירַאט

 רעשירעגירק:שירעטילימ רעדעי וצ ךעלטנייפ ןיא קלָאפ עשידיי סָאד ?פיוו

 ךיא ןעװ ,רעסערג ליפ ןעװעג רעבירעד זיא גנורעדנוװַאב ןיימ .טייקיטעט

 יד ֹוצ טסַאּפעגוצ ךדיז טָאה רע שינעדנעטשרַאפ רעכלעװ טימ ,ןעזעג באה

 .ןטייקידנעװטיונ עשירעטשילימ

 טלדנַאה סע ןַא ,רעיּפ רעיא ,ןענַאטשרַאפ טסגרע ןוא ףיט טָאה רע

 טימ זַא ,טסוװעג טָאה רע .םירבח עשינַאּפש יד ןפלעה ןיא ןיולב טשינ ךיז
 רעד ןופ לרוג רעד ןדנוברַאפ זיא קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןֹופ ?רונ םעד

 ןופ גיז םעד טימ ןזַא ,טסוװעג טָאה רע .טייהששנעמ רעד ןופ טייחיירפ

 ,קלָאפ ןייז ןופ גיז רעד ןעמוק ךיוא טעװ קלאפ ןשינַאּפש ןקידנטעברַא

 .םלעװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא טקירדרעשנוא טרעװ סָאװ ,עיצַאנ ןײז
 2ַארט ןגעװו טסוורעד ךיז רע טָאה ןבע? ןייז ןופ געט עטצעל יד ןיא

 (*.רעדורב ןייז ןופ לַאפ ןשינ

 .םדערעג טשינ םעד ןגעװ םענײק טימ ןוא טנײװעג טשינ טָאה רע
 :עגסיוא לרעסעמ ןיײיז טימ רע טָאה סקיב ןיז ןופ עבלַאק רעד ףיוא רַאג

 "!ןעמענ המקנ ריד רַאפ טעװ ןעמ ,לימע , :טצירק

 ,עונַאּפש ןוא סרעפמעק -- ןַאמרעקַא לימע ןוא רעיּפ -- רעדורב עדיב *

 .טכַאלש ןוא ןלַאפעג שודלעה ןענעז ,עוגלעב ןופ ןעמוקעג
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 ,םשיג םײװ ךיא ,קירעהעג טשינ סע ײטשרַאפ ךיא זַא ,ךעלנעמ

 2עגפיוא רעבָא ןבַאה רימ .המקנ יד ,רימ יו ,סײטשרַאט טסיײג רעוא יצ

 .טנאה ןייז ןופ ןלַאפעגסױרַא ןיא סָאװ ,סקיב:המקג יד ןביוה

 רעבָא ריס .ןענײװַאב םיא טפרַאד ,עילימַאפ ןיז ןוא יורפ ןייז ,ריא

 ןלעװ רימ ןוא טסולרַאפ םעד רעביא ןקיטייװ רימ ,םיא רךָאנ טשינ ןענײװ

 גנוטכַא טימ ליפ ,ךייא סירג ךיא .רעיּפ רעייא רַאפ ןעמענ המקנ

 הרעב ןאטשו

 ךיז ןשיווצ ן'לַא ןלייט ןוא רימ ןבעל ױזַא טָא
 ("רבה רעטנַאקַאבמוא ,רערעייפ

 ךייא ןופ ןעמוקַאב ריס יװ ,תודע ןַא לָאמ ןטײװצ םוצ ןוש ןיב ךיא

 סעדעי ןשינעפיט יד וצ ןיִב ךימ טריד טײקמַאזקרעמפיוא רעוא .?קעּפ א

 םעד רימ טיג טפירשוצ רעיא .ןכַאז עטוג יד זדנוא טקיש ריא ןעו ,לָאמ

 .גיז ןופ עיטנַארַאג יד ןדנוא םיִנ ,טייקנבענעגרעביא רעיא ןגעװ ףירנאפ

 וצ ןבײרש וצ ביל בָאה ךיא םנה ,בײרש טשינ טנייה ךיא ןַאק ךס א

 .ןשטנעמ ענעבעגעגרעביא ןוא עקיטכירפיוא

 ןרָאװעג טלײשטעצ ןיא לקעפ סָאד ױזַא יװ ,ןענעקַאב ךייא ?יװ ךיא

 ןוא גראונסע ,ןפעראגיצ עפמוג ןופרעד ןעמוקַאב בָאה ךעלגעזרעּפ ךיא

 ליפ א .םרעדנוזַאב ךײיא קנַאד ךיא עכלעװ רַאפ ,סעקטעּפראקס עגעלַאװ

 פָא .ןָאלַאטַאב ןשילוּפ םעד טקישעג ךָאנ רימ ןבָאה לקעּפ םעד ןופ

 .ךיז ןשיװצ ץלַא ןלייפ ןוא רימ ןבעל ױזַא

 2םנא םושפ ןענעז םירבח עלא ןזא ,ןגָאז ךײא ךיא לעװ ףוס םוצ

 .טאפ רעיא ןופ םקיצ

 !אקילבוּפער ַא7 אויװ !דולאס ,רבח רעביל ,טסירגעג םיײז

 ,9 ץַאנגיא

 (.דער - -- ?ןַאמשַאטָאּפ)

= 

 2עג) טרונַארטַאּפ טָאה עכלעװ ,דלעפרעמַאז עולומַאפ רעד וצ ורב ַא )5

 .רעפמעק ןשודװ ַא (תוספורטופא וד ןטלַאה
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 .ןגיוא ענעּפָא טימ ןרָאפעג ןיב ךיא
 .טוומעג ךיא בָאה ןרָאפ

 1098 ,רַאורבעפ

 ,ןרעפלע עביל

 ךייא ןופ ןטלַאהרעד טָאה יז זַא ,ןבירשעג רימ טָאה ַאלעב יורפ ןיימ

 ןימ טימ ןדירפוצ טשינ טנעז ריא ןזַא ,טביירש ריא ןכלעוו ןיא ,ווירב

 .עינַאּפש ןייק ןרָא

 בָאה ךיא ,ןגױא ענעפָא טימ ןרָאפעג ןיב ךיא ,ןרעטלע עביל ,רעבָא

 ןעמ ןַא ,גירק ןיא סע זַא ,טסוװעג בָאה ךיא .רָאפ ךיא ןיחוװ טסוװעג

 בָאה ןרָאפ ,טזומעג ךיא בָאה ןרָאפ רָאנ .ןטַאמרַאה ןוא ןליוק טימ טסיש

 2אפ ןגעק סַאה טימ טּפעשעגנַא ןעוװעג ךיא ןיב ליפוצ לייװ ,טלַאװעג ךיא

 ןיא ןסַאמ עקידנדײל עמערַא יד ןעזעג ךיא בָאה ?יפוצ ,ןליוּפ ןיא םזיש

 סטָאג טעברַאעג טָאה ,ןרעטלע עניײמ ,ריא יװ ,ןעזעג בָאה ךיא .ןלױּפ

 ןשילױּפ םעד ןעזעג ךיא בָאה ליפוצ .ןבעלוצרעביא גָאט םעד ידכ ,ןהעש

 :ַאַאלּפסקע ,טצונעגסיוא טרעװ רעכלעוו ,קינשַאּפערָאה ןטרעטַאמעגסיוא

 ,טרימ

 :םיִשַאפ ערעדנַא ךָאנ טעװעּפלַאמ רעכלעװ ,ןלױּפ ןיא םזישַאפ רעד

 ,עטסניימעג יד ןעמונעגנַא טָאה .א.א ינילַאסומ ,רעלטיה יװ ,רעריפ עשיט

 עיטַארקַאמעד ןופ רוּפש ןדעי טקירדרעטנוא רע ,קיטקַאט עטסלַאטורפ

 לופ רעד .םזירַאברַאב ,םזינַאנילוכ ,םזישימעסיטנַא םייב טקידנע ןוא
 ?רַאפ ֹוצ ןבױהעגנַא ןבָאה רעלדנעהניילק רעד ,רעפעברַא רעד ,רעױּפ רעש

 .קלָאפ ןרַאפ םס ןיא םזישַאפ ןַא ,ןייטש

 א

2 

 ןיא ,קַאלב ןײא ןיא ןקינײארַאפ ךיז ןלעװ םירעיוּפ עשילױוּפ יד

 ןזײװַאב ןוא ןייטשפיוא ןלעװ ןשסישַאפיטנַא עלַא ,טנַארפ:סטייהניא ןייא

 ןוא :רעפעכרַא ןַא ןפאש ןוא חֹוכ ןרענַאיצולַאװער םעד םזישַאפ םעד

 :םטיהניײא ןופ גנוריגער ַא ,קלָאפ ןופ גנוריגער ַא ,גנוריגער:םירעיופ

 .טנַארמ

 :םֹוש ,רעדיײגש רימ ,קילבוּפער רצשינַאּפש רעד ןופ ןטַאדלָאס ,רימ
 ;ירעטילימ ןיא ןַאטעגנָא ךיז ןבָאה רעשעברַא:קירבַאפ ,רעבערגנליוק ,רעט
 ןפמעק ןעגנַאגעג ןעגעז ןוא טנעה יד ןיא רעװעג ןעמונעג ןוא רעדיילק עש

 :עגנָא רעדרעמ ַא יװ זיא רעכלעוו ,םזישַאפ ןלַאשורב ןגעק םינּפ ֹוצ םינּפ

 ...קלָאפ ןשינַאּפש ןפיוא ןלַאפ

482 



 סָאװרַאפ ,רָאלק ןַײז ךײא טעװ סע זַא ,ביולנ ךיא !ןרעטלע עביל

 :עלָארּפ ןופ ןיז ךס ַא ןַארַאפ ןענעז סע .עינַאּפש ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא
 ךיֹוא ןיא ףמַאק רעד .עינַאּפש ןיא םייהיירפ רַאפ ןפמעק עכלעוו ,טַאירַאט

 ןופ רעדנעל ערעדנַא ןוא עילַאטיא ,דנַאלשטייד ,ןלוּפ ןעײרפַאב רַאפ

 .ךָאי ןשיטסישַאפ םעד רעטנוא
 ,טונ םישי ךיא ,טנָארפ ןפיוא טציא ךיז ןיפענ ךיא !ןרעטלע עכיק

 ,םיוא םיִש ךיא סָאװ ,?יוק עדעי .טוג ןליוק יד ןפערט ֹוצ ךיז ימַאב ךיא

 ..ענעסיברַאפ ןענעז ןפמַאק ערעזדנוא .עקידמניחב ןייק טשינ ןיא

 פעװ דֿכַאב ?ײװ ,ןביירש ןיימ ןקידנע טציא ןומ ךיא ,ןרעטלע עביל
 .ןטסישַאפ יד ףיֹוא ןסיש ןוא ןסיש ןופ הדוכע רעד וצ ןעמענ ךימ ךיא

 םענײמעגלַא רעזדנוא ןיא ,טעברַא ןיימ ןיא גלָאפרעד רימ טשטניוװ ,ַאזלַא
 .טלעוו רערָאג רעד ןופ םזישַאפ םעד ןטכינרַאֿפ וצ ףמַאק

 טרעלק .קיפומ ןֹוא טנוזעג טנַארפ ןפיוא ךיז ?יפ ךיא ,ןרעטלע עביל

 רַאֿפ טפמעק ןוז רעײא ןַא ,ץלָאמש טיײז ,קיאור טייז ,טכעלש טשינ

 .מייהיירק

 ..ןטורנ:טנַארפ עטייה ךייא קיש ךיא

 1998 ,ראונַאי

 רעטסינגיב .{ ןוז רעיא

 ןטסורב ענעטינשעגּפָא טימ ןעיורפ ןעזעג בָאה ךיא
 ,.עטתיממעצ ןוא ענענַאלשעצ

 !עמאמ ערעיימ

 :רַאפ .עינַאּפש ןיא ךיִז ןיפעג ךיא זַא ,טנאקַאב סיוועג ריד זיא סע

 ,עמַאמ ערעיימ ,וד .רַאלק ךייא ןזיא ,ןסיװ רעייא ןַא ןרָאפעג ןיב ךיא סָאװ

 ןרַאפ ןענַאק וצ ןעװעג זיא רעגַאב רעקיצנייא ןיימ זַא ,טסוװעג טוג טסָאה

 .עינַאּפש ןייק

 .ליצ ןיימ טכעלקריװרַאפ רעבירעד ךיא בַאה ,ךיירקנַארפ ןיא קידנעייז

 רעטעּפש ןוא לוש רעשירעטילימ רעד ןיא ןעװעג ךיא ןיב םייצ עצרוק ַא

 .טנַארפ ןֹוא המחלמ טסייה סע סָאװ ,טוג רָאד טסײװ ריא .טנַארפ ןפיוא

 בַאה ,סנטייװצ .עטסרעייט ןֹוא עטסשנעַאנ יד ןיא ןעמ טסעגרַאפ טלמעד

 .עינַאּפש' ןיא ךיז ןיפענ ךיא זַא ,טשינ רשמא טסייוו ריא זַא ,שנכערענ ךיא
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 :נָא בָאה ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןוא ןדירפוצ ןיב ךיא ,עמַאס ערעייט

 רעזדנוא רַאפ, דרע רעשינַאּפש רעד ףיוא ןפמַאק יד ןיא ןעמונעגליײש

 עינַאּפש ןיא המחלמ יד זַא ,טוג ךָאד טסייװ ריא ."טייהיירפ רעיא ןֹוא

 עמעװעטנובעצ יד ןגעק קלָאפ ןשינַאּפש ןופ המחלמ ַא רָאנ טשינ ןיא

 ,םזישַאפ ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןגעק המחלמ ַא ןיא סָאד רָאנ ,ןלַארעגעג
 ;עד ןוא רעקלעפ עיירפ עֶלַא ןופ אנוש רעטסקיטולב רעד ןיא רעכלעוו

 2יא רעזדנוא ףיֹוא ןטסעבמוצ סָאד ןליפ ,ןדי ,רימ ןֹוא .עיטַארקַאמ

 טרָאד ןרָאפ וצ בוח ןימ ןעװעג ןיא עקַאמ םעד בילוצ טָא .טיֹוה רענעג

 רעװעג טימ רָאנ סָאד ןוא אנוש רעזדנוא ןגָאלש ןָאק ןעמ וװ ,ןגָאלש

 ןצונַאב יז סָאװ ,ןלעטשנגעקטנַא ךדיז רעוועג ןבלעז םעד םימ -- טנַאה ןיא
 ...ןדנוא ןגעק

 ןיא ןוהצנ רעיא ךיוא זיא ָאד רערעזדנוא ןוחצנ רעד ,ערעייט עניימ

 ,רימ טימ ץלָאטש ןייז וטספרַאד ,עמַאמ ערעייט ,רַאפרעד .עניטסעלַאּפ

 ...םייהיירפ טסייה סע סַָאװ ,טסיײװ סָאװ

 :עיט ַא ךיֹוא בָאה ךיא זַא ,טנַאמרעד ךיז בָאה דיא ןעוו ,עביל עניימ

 רעד ןפערט יז ךיוא ןַאק ןגרַאמ זַא ןוא ,רעטסעװש עביל ןוא עמַאמ ער

 זַא ,עינַאּפש ןיא רעטסעװש ןוא רעדירב ערעזדנוא סָאװ ,לרֹוג רעקיבלעז
 ןוא טקינײּפעג ןוא שקירעדינרעד ,שקידלַאװגרַאפ ןרעװ טנַאק ריא ךיוא

 .ןרָאפעג ךיא ןיב ,סעדנַאב עשיטסישַאפ תונצל ןביירט ןענַאק ךייא רעביא

 .גנולדנַאה ןיימ רַאפ טקיטכערַאב ןצנַאגניא ןיב ךיא זַא ,ןיימ ךיא ןוא

 2ַאמ יד יװ ,ערעײפ עניימ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײק סָאד לעװ ךיא

 בָאה ךיא :;גנורעקלעפַאב רעליויצ רעד רעביא דךיז ןעוװועקעידזיא ןטסיש

 ,עמתיממעצ ןוא ענעגַאלשעצ ,ןטסורב ענעפינשעגּפָא םימ ןעיורפ ןעזעג
 רַאפרעד ,ןשטנעמ ןענעז סָאד יצ ,ןענעקרעד ֹוצ ןעװעג רעווש ןיא סָאװ

 טיײהירפ רעײז רַאפ ןפמעק רענעמ רעדָא רעדירב ערעייז סָאװ ,זיולב

 :עֶג ןיב ךיא סָאװרַאפ ,ןייז רָאלק ךייא םעװ טציא .טײקיגנעהּפָאמוא ןוא

 עינַאּפש ןייק ןרָאפ

 יד טַאהעג ךיא רָאה ָארבע רעד יב עוויסנעפָא רעטצעל רעד ןיא
 ןדנוא טנגעגַאב גנורעקלעפאב עליוויצ יד ױזַא יװ ,ןעז וצ טייחננעלעג

 טימ טסירגַאב ןדנוא ןבָאה רעדניק ןֹוא םינקז ,ןעיורפ :דיײרפ טימ

 :עדנא ןוא ןביורשניײװ ,ןייװ זדנוא קידנעגנַאלרעד ,ןפורסיוא עקידיירפ

 =עג יד ךיז ןעניפעג סע וװ ,ןזיװעגנָא זדנוא ןבַאה ייז ,םילכאמ עטונ ער

 .ןרעגַאל:רעװ
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 :רָאק ןעמענרַאפ םײב !עמַאמ ערעײט ,טקַאֿפ רענײלק ַא ןיא טָא
 עשיטסישַאפ א רעװעגנישַאמ טימ ןגָאינָא ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה ,ארעכ

 ךיא בָאה ,אנוש םוצ טרַאה טרעשנעענרעד ךיז ןכָאה רימ ןעװ .גנולײשּפָא

 ײז ןעננולעג ןדנוא ןיא סע ןוא רעװעגנישאמ ןיימ ןופ ןסיש ןעמונעג

 ,קירוצ ךיז קידנרעקמוא .טפאשנעגנַאפעג ןיא ןעמענ ןוא ןעלגנירוצמורַא

 יז ןוא רעטלע ןײד ןיא יורפ ַא טגגענַאב ךימ טָאה ,ןוחצנ רעזדנוא דָאנ

 :עג ןופ סײװש םעד טשיװענּפָא ןוא טשוקעג ,ןעמונעגמורא ךימ טָאה

 ןיז ערעײט ןענעז ןדנוא טימ .ןייֵלַא טשינ ןיִב ךיא ,עמַאמ ,וטסעז .טכיז

 !טעטיראהילַאס רעזהנוא ראפ ןדנוא ןביל סָאװ ,קלָאפ ןשינַאּפש ןופ

 ;יא ןדנוכעגוצ טסעפ ױזַא רימ ןענעז רַאפרעד ,ךַאז ןייא רַאפ ןטמעק רימ

 .טכילַאב ןוא ןפטייווצ םוצ רענ

 רעבַא .דײל תמאב רימ טוט סע .ןזָאלרַאפ עינַאּפש רימ ןזומ טנייה

 ןיפעג ,עמַאמ ערעייט ,טציא .קלַאפ ןשינַאּפש ןופ ?יוװ ןרַאפ סע ןעוט רימ

 עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ?יײװ ,קפרעד ןיילק ַא ןיא ,טנַארפ ןופ םייוו ךיז ךיא

 רעבירעד ?עװ ךיא ,טסניד:רעטילימ ןופ ןגיוצעגקירוצ ןרעװ םסעדאנירב

 ,םונ ךיז ?יפ ךיא .טשינ ךיא סײװ ןיהווװ ,עינַאּפש ןזַאלרַאפ ןצרוק ןיא

 .ךיז ןרעל ןוא םייצ עיירפ ךס ַא טציא בַאה ,סיוא ןייש עז

 ;ע/ג ןײד ןיא יװ ?עביל עניימ ,ךייא ייב ןעמ טרעה סָאװ ,רעטציא

 ?ןעמעלַא יב ןעמ טרעה סָאװ ןוא ךיז וטסליפ יװ ?עמַאמ ,טנוז
 ,רעביא טשינ טרעלק ,רעטסעװש ערעײט ,לַאמא ךַאנ ךייא טעב ךיא

 קיצרַאה ןעמעלא ךייא סירג ךיא .ןדירפוצ ןיב ןוא טוג ךימ ליפ ךיא ?ײװ

 .ךייא שוק ןוא

 !דולַאס

 .1988 ,רעבמעװַאנ רעמ1

 ןרשרג רעיא
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 רעפמעק יד וצ סעילימַאפ ןופ וירב

 םולש -- טרָאװ ןכעלטענ ןטימ ךייא שמנעב ךיא

 .וז ןײז וצ ןליוּפ ןופ ךײ ןקורַאו;00 ַא ןופ ווורב א

 1997 ,רענמעצעד ,יקצעיװַאזַאמ װָארטסַא

 ןַאק ךיא !רשוי ןוא תמא רַאפ רעטמעק ,ןוז רעביפ ,רערעייט ןיימ

 ךיז רעדעפ יד םענ ךיא תעב ,טעשעג רימ טימ סָאװ ,ןײטשרַאפ טשינ

 ךיז טכוד ,ןביירש םענ ךיא רעדייא .ךעלטפירש ןסעומשוצכרוד ריד טיפ

 ןלַאװק יד ךרוד ןסיגסיוא ךיא ?לעװ ץראה טלופענרעביא ןיימ זא ,רימ

 ...ליפ ...ליפ רעיײז ךיא בָאה ןביירש וצ ןוא ןביירש ןופ

 ןַא טימ טשרעהַאב גנולצולּפ ךיא רעװ ,ןביירש םענ דיא תעב רַאנ

 ןיא רעביא ךימ טנַארט סָאװ ,חֹוכ ןקיטסייג רימ רַאפ ןכעלדנעטשרַאפמוא

 וװ ןוא השודק טשרעה סע וװ ,טלעװ ַא ןיא ...טלעו רעקידננייװש רעד

 טגָאז סָאד ןוא ..ןליפעג רַאנ ,רעטרעװ טכַארטַאב ןיא טשינ ןעמֹוק סע

 :טסייה סָאד ,"הורב םא חכב אלו ליחב אל, :איבנ רעקילייה רעד ךיוא

 רָאנ ,םיתיחשמ:ילכ עגעדישרַאפ ךרוד טשינ ,טכַאמ רעלַאטורב ךרוד טשינ

 עסערּפ יד .ןרעװ טריפעג טלעװ יד טעװ טייקיטכערעג ןופ טסײג ךרוד

 ןלַאפעג טשינ טםײז רעבָא .תונוחצנ סָאקנַארפ ןגעװ רדסכ טרימרַאילַא

 ןרעװ טניורקעג תמא רעד טעװ ףוס לכ ףוס !!!רעפמעק עסיורג עכעלרעה

 .רשוי ןוא קדצ ןופ ,ןיורק:ןוחצנ רענייש רעד םימ

 ךיז ליפ ךיא .סעיײנ עלעיצעּפס ןייק טשינ טבינ ,ןֹוז רעביל ,רימ ייב

 עג ןיב ךיא .ַאּפכעט ןקרַאטש ַא טימ רימ ףיוא טגָאי רעטלע יד ,רַאװש

 ןיוש ריז ךיא ?יפ טציא רעבָא ,טליקרַאפ ,קנַארק טייצ עסיװעג ַא ןעוו

 :רעד רימ ןבָאה ,טקישעג רימ טסָאה וד סָאװ ,ווירב ןסיורג ןייד .רעסעב

 ,פציא .טיײקמאזקרעמפיוא סיורג טימ טנעײלעג בָאה ךיא ןוא ןטלַאה

 יד .רעטומ רעקילעז רעד ןופ סורג א רעביא ריד ךיא קיש ,ןֹוז רעביל

 ךוזַאב ַא טימ ןעװעג ןיב ךיא ןוא םײצרַאי ריא ןעוועג זיא ךַאװ עקירָאפ

 טגנערטשעגנָא ךיז ליפ ךיא ,ןביירש טשינ רעמ ןַאק ךיא ...רכק ריא ףיוא

 ןיא טעברא יד .ןטעברַא ֹוצ חוכ ןייק טשינ ןיוש בָאה ךיא ןוא ךַאװש ןוא

 :ַאב ןיוש טְלָאװ ךיא ;עטגנערטשעגנַא ןא רעײז ןרָאי ערעטלע עניימ ייב

 ,זעגנוגנידַאב עכלעזַא רעטנוא סעּפע ךַאד טבעל ןעמ רַאנ ...החונמ טפרַאד

 ...ןזומ ןֹופ רַאנ ...ןלעװ ןופ ןטכַארט טשינ רַאט ןעמ סָאװ

 ?גאנ יד יװ ,ןעז ֹוצ ןייז הכווז טסלָאז .ךעלקילג ןֹוא םנוזעג רימ ביילב

 יד ןופ ,ןטכורפ עכעלרע ענייש יד ןופ ןסינעג טעװ םייחשמנעמ עצ
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 טצנַאלפעג ןבָאה םירבח עניד ןוא וד סָאװ ,רעמייב עלופטכַארּפ

 ךיד טשקירד סָאװ ,רעמַאפ ןייד ...ןדע:ןג:טלעװ ןסיורג ןיא ןצנַאלפ ןֹוא

 .רעטָאפ ןייד ...קיפ ,ליפ ךיד שוק ךיא ...ץרַאה קידנעקנעב ןייז וצ קרַאטש

 .םירבה עקיפומ ,עסיורג ענד סורג ןכעלצרעה ןוא ןביל ַא רעײז

 :נֹוא ןופ בוט:םוי ןסיורג םעד רימ ןרעייפ רָאװ עטיײװצ יד זַא ,יײז גָאז

 םעד רַאפ טפמעקעג ןבַאה יז ךיוא .םיאנומשח יד ,םירוכבג עסיורג ערעזד

 ײז ןבָאה ,פייחרעדנימ יד ןעװעג ןענעז ײז סָאװ ,טקוקעג טשינ ןוא תמא
 ענייז טימ ןסוכיטנַא דלעה ןרעקרַאטש םעד ןעװעג חצנמ ןוא טגיזעג ךָאד

 ןוא ,מייקיטכערעג ןֹופ ןוחצנ ןיא רעכיז םנעז ריא ךיוא .תולייח עקרַאטש

 ,תמא ןופ ןָאפ רעד רעטניה ןפמעק סָאװ ,יד ןייז ןלעװ רעגיז עטצעל יד

 ,םינהכ יד ןופ הכרב רעסיורג רעד שימ ךייא שטנעב ךיא ...רשוי ןוא קדצ

 םולש:טלעװ ַא שטניוו ךיא .םולש טרָאװ ןכעלטעג ןטימ ךיז טקידנע סָאװ

 סָאװ ,?ַאעדיא ןסיורג םעד ךרוד רַאנ ,ןיז:ילכ ענעדישרַאפ ךרוד רַאנ טשינ

 .תמא ןֹופ לַאעדיא םעד --- טייהששנעמ עצנַאנ יד ןעמענמורַא טעװ

 !ךײיא טימ זיא ןוחצנ רעד ,סטרעװרַאפ טייג

 .ןעזרעדיוו ףיוא ,עידַא

 ריד ביִלֹוצ ןפָאלשעג טשינ טכענ עצנאג זיא עמַאמ יד
 .ןליוּפ ןופ װורב ַא

 רימ .םלעג ןופ רערעײט ,בוט:םוי ַא ןעוועג ןדנוא ייב זיא ווירב ןייד

 ענעגײא עלַא ,בוטש ןיא (רַאבנעײלמוא) ַא ײב טנעײלעג םיא ןבָאה

 .(רַאבנעײלמוא) ןעװעג ןענעז סע .שיש ַא םורַא

 ןיוש ןדנוא טסלָאז וד ןוא ןביירש טפָא זדנוא טסלַאז וד ,ןטעב רימ

 ..ןֿפַאה עלַא רימ ןוא וד סַאװ ףיוא ,ןוחצנ ןתמא ןטימ ןעיירפרעד

 ןופ טרעסעכרַאפ ךיז טָאה עמַאמ יד .טפָא ביירש ןוא טנוזעג ײז
 ןיוש זיא יז .רעדליב ענייד יז טזײװ ןעמעלַא .רעדליב יד טימ ווירב ןייד

 ןדירפוצ ןיוש יז זיא טציא ןוא ריד ןופ טכענ ןייק ןפַאלשעג טשינ

 ַאפַאּפ ןייד

 ןטיײצ סחישמ ןיוש ןיא סע ןַא ,טנַאז ןוא טסירג עדייז רעד
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 ריד ןונעוו סעדנעגעל םורָא ַאד ןעייג סע

 .1998 ,רַאונַאי ,קַָאטסילַאיב

 ..רעדורה רעביל

 ןוא ריד טימ ץלַאטש ןענעז ריס .ןטלַאהרעד ריס ןבָאה ווירב ןייד

 זַא ,טסביירש וד סָאװ ,ןרעװ םיוקמ לָאז סע ,טנוזעג ןייד רַאפ עלַא ןטעב

 .ןעז ןענַאק ךיז לַאמַא ךָאנ ןלָאז רימ

 טשיגרַאג טסלָאװ ,ןעמַאמ רעזדנוא ףיוא ןָאפ קוק ַא טפרַאדַאב טסָאה

 ךיז טמירַאב יז ;ריד ףיוא ןענייװ וצ טרעהעגפיוא ןיוש טָאה יז ,טביוקגעג

 עלעקניו ןדעי ןיא .ןוז רעטסעב ריא ןרָאװעג טסיב וד .ריד טימ רָאג

 טסלָאז ֹוד זַא ,ןפשרעביוא םעד טעב ןוא סָאטָאפ ענייד קעװַא יִז טקעטש
 .ןטרַאד ןופ ץנַאג ןײגסױרַא

 גנַאל וטסלָאז ,שפנ:תמגע ןייק ןפַאשרַאפ טשינ ריא טסליװ וד ביוא
 רעבירַא טײג סע זַא ,?ײװ ,ריד ןופ עלעווירב ַא ףיוא ןשרַאװ ןזָאל טשינ

 ןעמ טרעװ ,ריד ןופ העידי ןײק טשינ ןבָאה רימ ןוא טיײצ ערעגגעל ַא
 .קיאורמוא ?סיב א

 ,ערעירַאק ןייד ןגעװ .ןסורג ?יפ ריד ןגעװ טַאהעג רימ ןבָאה סגטצעל

 סאג ןיא .סעדנענעל שממ םורַא ָאד ןעײג ,טכַאמעג טסָאה וד סָאװ

 וד זַא ,תמא ןיא סָאד יצ ,ךימ טגערפ ןעמ ןוא ּפָא ךימ ןעמ טלעטש

 .רַאיַאמ א ןרָאװעג טסיב

 טֶלָאװ ןטפעשעג יד .ָאטשיג סעיײנ ןייק ןיא ןדנוא יב בֹוטש ןיא

 טשיג :ופסביירש יװ ,רָאנ .ןרעסעברַאפ ךיז ןלָאז יז זַא ,טַאשעג טשינ

 ןייז לָאז ןעמ יבא זיא .טלעװ רעד ףיוא רעגרע טביג סע לײװ ,שהגאדעג
 .סעײג עטשֹוג ריד ןופ ןרעה ןוא טגוזעג

 טגדרַאעגנײא םוג ךיז ןבָאה יז .חנותח יד ןעװעג ןיֹוׁש זיא ...א יב

 ..3 .סםעײנ עלעיצעּפס ןייק שץמשינ ךיֹוא ןיא ההּפשכמ טשער רעד ןגעװ ןוא

 ףיֹוא ךָאנ ךיז רע טגערפ ווירב עגייז ןיא ןֹוא ַאבוק ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא

 וצ ןבײרש טפָא טסלָאז ,ךיד טעב ןוא ןביירש ןיימ קידנערַאפ ךיא ,ריד

 ןגעװ רעקינײװ טסביירש וד ןעװ ,טַאשעג טשינ וליפא טלָאװ סע .ןדנוא

 ..ךיז ןגעװ רעמ ןֹוא ענַאל רענײמעגלַא רעד

 סע יװ ,ןײז חצנמ טסלָאז ֹוד ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג ביילברַאפ

 .רעדורב ןייד ריד טשטגיוו
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 סעּפָאקַא יד ןיא טוג ךיז טיח

 עיװאלסַאגוו ןופ וודב ַא

 !ןוז רערעייט

 וד לָאװ ,טירש ןטרידיצעד םעד רַאפ רָאפ טשינרָאג ריד ףרַאװ ךיא

 ןוא ,דניק ןייק טשינ ןיוש טסיב וד זַא ,סײװ ךיא לייװ ,טכַאמעג טסָאה

 ןצַא שוצּפָא ירפ וצ ךָאנ ןיא סע .טכַארטַאב טוג אמתסמ ךיז טסָאה ֹוד

 ןיוש טסָאה וד ביוא ,טציא .חמחקמ רעקיזָאד רעד ןופ ןצנעװקעסנַאק יד

 .םֹוג ךיד טיה ןוא טסיירד ףמעק ,קיטומ ייז ,טרידיצעד

 ןגירקעגקירוצ טָאה רע זַא רעבָא ,גָארּפ ןופ ןבירשעג ריד טָאה .פ .מ
 ?רָאפ ריד טסנָאק וד .טסיב וד וװ טגערפעגנָא ךימ רע טָאה ,ווירב םעד

 ;עג רימ טָאה רע .ןענופעג ךיז בָאה ךיא עגַאל ַארַאפ סָאװ ןיא ןלעטש

 ןייק ןקיש טשינ ריד ןעמ טעװ עידנעּפיטס ןייד ?ײװ ,ןכוזוצּפָא ךיד טהצע

 רשפא טסיב ןַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא .גָארּפ ןייק רַאנ ,זירַאּפ

 ,טמעלקרַאפ קרַאטש טרעפנעעג רימ טָאה רע .עינַאּפש ןייק ןרָאפעגקעװַא

 .עידנעּפיטס יד ןרילרַאפ םסעװ ֹוד זַא

 עג ערעזדנוא טיס קידנעשטומ ךיז .ןגיושעג םעדכָאנ ןבָאה רימ

 יד ןיא טֹוג ךיד טיח .רָאלק טציא ןענעז רעניימ ןוא ?רוג ןייד ...ןעקנַאד

 .טשינ טספרַאד וד ביוא ּפָאק םעד ףיוא טשינ בייה .סעּפָאקַא

 גנירג ןטלַאה ,טשינ ןעקנירט סָאװ ,יד לײװ ,ןפנָארב ןייק טשינ קנירט

 .םירֹוסי עשיזיפ ײלרעלַא ןוא טלעק טיוא

 לרֹוג רעד ריד לָאז .ןעור וטסלָאז ,ורּפָא ןופ םייצ יד טמוק סע ןעוו

 2עג ןוא שירפ ןעמוקקירוצ שסלָאז ןוא ןדייפ עֶלַא ןטלַאהוצסיוא חוכ ןבענ

 !קלָאפ עשינַאּפש סָאד ןבעל לָאז .טנֹוז

 !סרעריפ עקיטומ ערעזדנוא ןבעל ןלָאז

 .קיצרַאה ךיד ןשוק עמַאמ ןייד ןוא עטַאט ןייד

 טפירשרעטנוא

 :טסירשוצ
 !רעדורב רערעיימ

 .ךיד טיח ןֹוא קיטומ יז

 .ביל קרַאטש ךיד טָאה סָאװ ,רעטסעװש ןייד !חילצמ ײז

 עקהאל

 (רָאי 17 ןופ ?דיימ א)
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 ןעמענרַאפ וצ ידכ ,ןרָאפ וטסעוו טציא
 ץַאלּפ םרעדורב ןייד

 ,עפאו קחצו ןופ רעדורב םענופ עונאפש ןוא ךדנוורפ וצ וורב ַא

 אלעיקסעלַאװ יב ןלאפעג ווא רעכלעוו

 לידּפַא ןט228 םעד ,הפיח
 ,דניירפ רערעייט

 סרעדורב ןײמ ןגעװ העידי יד רימ רַאפ ןעװעג ןיא ךעלצרעמש רעײז

 ןכַאז עכלעזַא ןענַאק טנַארפ ןפיוא זַא ,רָאלק ןרעדעי רַאפ ןיא סע .טיוט

 טַאהעג טשינ ךַאנ טָאה ,טסײװ ןײלַא וד יװ ,קחצי רעזדנוא רעבַא ,ןעשעג

 ךיז טָאה רע .ןעװעג קיעפ ןיא רע סָאװ וצ ,ץלַא ןזײװַאב וצ טייצ ןייק

 .ןטַאדלַאס עטסעב יד ןופ רעגייא ןרָאװעג ןיא ןוא טנרעלעגסיוא ךיג רעײז

 אנוש רעזדנוא ןגעק ףמַאק רעזדנוא ןיא :סױא טשינ טכַאס סע רעכַא
 ןײימ וװ ,ףמַאק םעד ןיא סָאװ ,ןדירפוצ ןיב ךיא ןוא תונברק ןלַאפ ןזומ

 .ןרַאװעג טכײרגרעד סעּפע ןיא ,ןלַאפעג ןיא רעדורב

 ןוא רעפרעד עכעלפע ןבעגעגקירוצ קלָאפ ןשינַאּפש םעד טָאה ריא
 רעדורב ןיימ ןופ טולב סָאד .ןסיוטשעגקירוצ טיײיװ לָאמַאכָאנ ןטסישַאפ יד

 .ןרָאװעג ןסָאנרַאפ טסיזמוא טשיג ןיא

 ףיוא טקריװעג סָאה העידי יד ױזַא יװ ,ןביירש ריד ךיא ליוװ טציא
 .ןרעטלע עניימ

 .םרָאװ ןײק קידנגָאז טשיג העירי יד ןעמונעגפיוא טָאה רעטָאפ ןיימ

 טָאה העידי יד ךעלנײּפ יװ ,ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה םינּפ ןייז ףיוא רעבָא

 :םבילאב רעײז ןעװעג זיא קחצי זא ,ךָאה טסייוו וד .טקדזיװעג םיא ףיוא

 ץלַא טָאה רע ןוא העש עכעלטע ןעגנַאנעגרעביא ןיא סע ןַא .ןוז רעטס
 :טרגעוװועג רימ וצ ףוס לכ ףוס ךיז רע טַאה ,ןגיוושעג

 ;ץַאלּפ סרעדורב ןייד ןעמענרַאפ ןרָאפ ךָאד וטסעװ טציא ,המלש --

 רעניײק ןֹוא םקידנעעג טשיג ךָאנ זיא המחלמ יד !טרָאד ךָאד טלעפ רע

 !טײז רעד ןיא ןבײלב םשינ רָאפ

 ;קוצנָא ןעימַאב ךימ לעװ ןוא ךיא וצ רָאפ ךיא ,דניירפ רעביק ,ָאי
 :ַאּפמַאק רעבלעז רעד ןיא ,ךעלגעמ ביוא ןוא ןָאילַאטַאב רעיא ןיא ןעמ

 .ןעװעג ןיא רעדורב ןײמ וװ ,עינ

 םירבח עלַא סורג;טנַארפ;טױר ןקיטפערק א רעביא ביג ןוא טגוזעג ײז
 .דניירפ סקחצי ןעװעג ןענעז עכלעוו ,יד סרעדנוזַאב רָאג ןוא

 המלש
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 לײט רע טפניפ

 ןשינעעשעג ןופ עינַאלַאנַארכ





 עי נג ָא ל ַא נָא ר כב

 :ּפָאמוא ןשינַאּפש םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג עטסקיטכיװ
 םיא ןיא ?ײטנָא ןשידיי םעד ןוא גירק:סטייקיגנעה

1 

 לירּפַא

 תעב סרעטנעצ עשיטָאטש יד ןיא רענַאקילבוּפער יד ןופ גיז ןכַאנ -- 4

 :עד:סקלָאפ ןופ עילַאװכ ַא ןוא (לירּפַא 17) ןלַאװ עלַאּפיצינומ יד

 רעט:18 רעד סנָאפלַא גינעק רעד טזָאלרַאפ --- סעיצַארטסנַאמ

 ןפַאשעג ,קילבוּפער עשינַאּפש יד טרימַאלקָארּפ טרעװ סע .עינַאּפש

 ןעגנוטכיר עטכער יד ןופ רעריפ ןטימ גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד

 ריז ןעניפעג גנוריגער רעד ןיא .ץיּפש רעד ןיא ַארָאמַאז ַָאלַאקלַא

 ַאגרַאל) ןטסילַאיצַאס יירד ןוא רענַאקילכוּפער עקניל ןוא עטכער

 .(סָאיר סָאל עד ַאדנַאנרעפ ןוא ַאטעירּפ ַאיצעלַאדניא ,ָארעלַאכַאק

 ינוי

 רעשינַאקילבוּפער רעד ןפַאשעג טרעוו'ס .ןזעשרַאק יד וצ ןלַאװ -- 8

 .טנעמַאלרַאּפ

 יֿלוי

 2ערּפער ,עיליוװעס ןיא ןפמאק:ןסַאמ ןוא קײרטשנלַארענעג ---- 0

 .רעמענלײטנָא יד ןגעק סעיס
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-- 4 

-- 8 

- 9 

 ףעבָאטקָא

 ןביג ארואמ רעטסינימ:ןרעניא ןוא ַארַאמַאז ָאלַאקלַא רעימערּפ

 ןסַאלשַאב ןבָאה ןזעטרַָאק יד -- הביס יד .עיסימיד ןיא ןָא ריז
 .ןגעמרַאפ ןייז ןריקסיפנַאק ןוא ןדרַא:ןטיאוזעי םעד ןזָאלרעדנַאנַאפ
 ;ימ ןשינַאקילבוּפער ןקניל ןטימ גנוריגער עיינ ַא ןפַאשעג טרעוו'ס

 .רעימערּפ סלַא ַאינַאסַא לעונַאמ --- רער

 רעבמעצעד

 ;ער רעשינַאּפש רעד ןופ עיצוטיטסנַאק יד טמיטשענּפָא טרעװ סע
 ,הכולמ רעד ןופ ךריק יד ןלײטּפָא :תודוסי:טּפיוה עריא .קילבוּפ
 םעד ןזָאלרעדנַאנאפ ,סנדרָא עזעיגילער ןֹופ רעטינ יד ןריקסיּפנָאק
 ןריפכרוד ןוא ןתובייחתה עלַאדָאעפ יד ןרידיווקיל ,ןדרָא:ןטיאוזעי

 .םרָאפער:רַארגַא עזיײװלײט  ַא

 רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא ײלײװעגסױא טרעװ ַארָאמַאז ָאלַאקלַא -- 1

-- 1 

-- 41 

20 

 | .קילבוּפער

 ;.לפעטסַאק ןיא םירעיוּפ ןוא עידראוונ רעליוויצ ןופ ןסיױוטשנעמַאזוצ
 .אקנאלב

132 

 רַאונאי

 רַאפ,, ;גנוזָאל םעד טפרַאװ עינַאּפש ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק

 "!מייהיירפ רַאפ !טיורב רַאֿפ !דרע !

 :עלטפאשטריװדנַאל ,ןקיירטש:םירעױּפ ,ףרָאד ןפיוא ןפמַאק:ןסַאמ

 דצמ םטיסערּפער עקיטולב .דרע עשיצירּפ ןעמענרַאפ רעטעברַא עכ'

 .גננורעקלעפַאב רעשיפרַאד רעד יבגל עידרַאװג רעליוויצ
 רעשינַאּפש רעד ןופ ןַאנרָא ,(טלעװ:רעטעברַא) "ַארערבָא ָאדגומ,

 םעד זעניישרעד ןבױהעגנַא טָאה רעכלעװ ,ײטרַאּפ רעשישסינומָאק

 .ונ טָאה טָאברַאפ רעד .ןטַאברַאפ שרעװ ,1981 רעבמעװַאנ 4

 .ןטאנַאמ ןעצ טרעיד

 :איל ןופ ןכורג יד ןיא דנַאטשפיוא ןוא קיירפש רעשיטסיכרַאנַא

 .טריטרַאּפעד זײװנסַאמ ןרעװ עקידנקיירטש .טַאגערב
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 ןגעק טסעטָארּפ םלַא קײרטש:לַארעגעג עינַאּפש ןיא רעטשרע-- 060

 ,רעטעברַא יד ןגעק ןרָאװעג טדנעװעגנַא ןענעז סָאװ ,סעיסערּפער

 .דנַאטשפיוא ןשיטסיכרַאנַא ןיא ןעמונעגלײטנַא ןבָאה סָאװ

 ץרעמ

 :רַאּפ רעשיטסינומָאק רעשינַאּפש רעד ןופ סערננַאק רעטרעפ --- 92--
 ;קעס עקיטציא ןיב יד ּפָא טפרַאװ ײטרַאּפ יד .עיליוועס ןיא יימ

 :ןסַאמ רעטיירב ןופ גנוטכיר א ןָא טמענ ןֹוא קיטילַאּפ עשיטנַאט

 ןרעװ טעטימַאק:לַארטנעצ םעיינ ןופ רעדילגפימ סלַא .טייקיטעמ

 2יװ ,ירורַאביא סערָאלָאד ,זַאיד עזַאכ :ערעדנַא ןשיװצ טמיטשַאב

 =יפנֲא עקידרעטעּפש ערעדנַא ןֹוא אכימ ַאינַאטנַא ,עבירוא עטנעצ

 פנַאילעבער עשיטסיקנַארפ יד ןגעק גירק ןופ םייצ רעד ןיא רער

 .ןעננוקירד:ןיול ןוא סעיסערּפער ןנעק קײרטשנלַארענעג ---

 טסוניוא

 ;ער ערעדנַא טימ ןעמַאזיצ ,ַאכרוכנַאס לארענעג רעשיטסישַאט ---00

 דירדַאמ ןיא ןריזינַאגרַא ,ןריציפָא עשישסיכרַאנַאמ ערענָאיצקַא

 :לעװ ,קילבוּפער יד ןרידיווקיל וצ ליצ ןפיס טנוב ַא עיליוועס ןוא

 רעשײנַאקילבוּפער ןוא ןטַאמ?סקלָאפ יד ךרוד טקירדרעד טרעוו רעכ

 .גנוריגער

 רעבמעטּפעט

 ץניװַארּפ יד ;עינַאלַאטַאק ןופ טוטאטס ַא ןַא טמסענ טנעמַאלרַאפ --- 0

 .עימַאנַאטױא עטצענערגַאב טמוקַאב

 ברָאפער יד .םרָאפער:רַארגַא ןגעװ ןיעזעג ַא ןַא ןעמענ ןזעשטרַאק יד ---

 סָאװ ,ןדנַארג ןוא החּפשמ רעכעפגינעק רעד ןופ רעטינ יד ענונ זיא

 .קילבוּפער רעד ןגעק טנוב ןיא ןעמונעגלײטנַא ןבָאה



 רעבָאטקָא

 ןיא ײטרַאּפ רעשישסילַאיצַאס רעשינַאּפש רעד ןופ סערגנָאק רעט:19 -- 7
 .דירדַאמ

 ;ענַאיסעפָארּפ ןופ עלַארטנעצ) .עט.עכ.וא רעד ןופ סערגנָאק:דנַאל -- 4

 .(ןטסילַאיצַאס יד ךרוד טריפעגנָא ,ןעניײרַאפ על

 רעבמעווָאנ

 רעשינַאּפש רעד ןופ ןַאגרָא ,(טלעװ:רעטעברַא) ?ָארערבַא ָאדנומ , -- 0

 .ןעניישרעד ןָא רעדיװ טבייה ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 רעבמעצעד -- רעבמעווָאנ

 :ַארטַאּפ ןגעק ןֹוא ןעניול ערעכעה רַאפ דנַאל ןצנַאנ ןיא ןקיירשש ---

 .ןקיירטש 830 ןעמוקעגרַאפ ןענעז 1082 ןיא .סעיסערּפער עלַאנ
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 ראונאי

 .דנַאלשטײד ןיא טכאמ רעד וצ טמוק רעלטיה --- 0

 רַאורבעפ

 .עירוטסַא ןיא רעבערגנליוק עשינַאּפש ןופ קײרטש:לַארענעג --- 7

 ץרעמ

 טיול טריזינַאנרָא דירדַאמ ןיא גניטימ:טנַארפ:סטיײהנײא רעטשרע -- 9
 .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשינַאּפש רעד ןופ וויטַאיציניא רעד

 לידּפַא
 ;סילַאיצַאס רעד ֹוצ ךיִז טדנעװ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשינַאּפש -- 8

 ןפַאש ֹוצ גַאלשרַאפ ןטימ עינַאּפש ןיא ײמרַאּפ:רעשעברַא רעשיט
 .רעפטנע ןַא ןָא טביילב גַאלשרַאפ .טנַארפ:סמייהנייא ןַא



 יפו

 ןטימ ןעגנויצאב עשיטַאמַאלּפיד ןָא טדניב קילבוּפער עשינַאּפש -- 8

.- }9 
4 

-- 0 

-- 9 

 .דנַאברַאפנטַאר

 רעבמעטּפעס

 עײנ ַא ןפַאשעג טרעוו'ס .טרינַאיסימיד אינאסא ןופ גנוריגער יד
 סלַא ורעל ָארדנַאכעלַא ןלַאקידַאה ןטימ ןטסילַאיצַאס ןָא גנוריגער

 .רעימערּפ

 רעבָאטקָא

 .ַאירַאב זעניטרַאמ ?ַאקידַאד -- רעימערּפ .גנוריגער עיינ -

 רעבמעווָאנ

 :עֶנ סירַא עיצקַאער יד טערט ןזעטרַאק יד ןיא ןלַאװ עיײנ יד וצ

 ;רַאּפ עקניל יד .טנעמַאלרַאּפ ןיא טייהרעמ ַא טמוקאב יז .טקינײא

 .הלּפמ ַא ןדייל ןעייט

 רעבמעצעד

 ןייז לַאנובירט ןשיטסישַאפ רעקיצּפײל ןרַאפ טלַאה .װַארטימיד .ג
 ;יד ןֹופ עדער .םזישֲאפ ןגעק עדער:סגנוקידלושַאב עשירָאטסיה

 גנוײרפַאב ןײז רַאפ טלעװ רעד ןיא עינַאּפמַאק ןוא ןװָארטימ
 .עינַאּפש ןיא גנַאלקּפָא ןקידלַאװעג ַא ןבָאה

 יד ןרימַאלקַָארּפ ןזעטרַאק ערענַאיצקַאער יד ןנעק טסעטַארּפ םלַא

 :ַאלרַאּפ ןֹופ גנונעפערעד ןופ גָאט ןיא קסעיצַאזינַאגרַא:רעטעברַא

 ;1פַאװַאב רַאפ ןעמוק רעטרע ייר ַא ןיא .קײרטש:;לַארענעג ַא טנעמ

 1995 ןיא .ורעל רעדיװ גנורינעד רעיײנ ןופ רעימערפ .ןפמַאק עט

 .ןקיירטש 1499 ןעמוקעגרַאפ עינַאּפש ןיא ןענעז



934| 

 רַאונַאי

 (ןסנַאילַא:רעטעברַא) "סָארערבַא סָאסנַאילא,,/ ןפַאש ןטסילַאיצַאס --

 רעד ןופ םולפנייא ןרעטנוא סעיצַאזינַאנרַאגטנַארפ:סמייהניא ---

 .ײטרַאפ רעשיטסילַאיצאס

 ראורבעפ

 םַאלּפ ןפיוא .ןירַאּפ ןיא שטופ רעשיטסישַאפ רענעבעגעגנייא טשינ -- 8

 .סעיצַאזינַאגרַא ערענַאיצקַאער ןריטסעפינַאמ דרָאקנַאק ַאל עד

 .ןטסינומַאק ןֹופ סעיצַאטסעּפינַאמ:רטנַאק

 א ןירַאּפ ןיא טריזינַאגרַא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשיזיוצנַארפ -- 9

 פײטנַא ןפימ קילבופער ַאל עד סַאלּפ םייב עיצַאטסעּפינַאמ:ןסַאמ

 ןטמַאק רעטעברַא ןריפ טכַאנ עצנַאג .רעפעברַא 90.000 ןופ

 .עפעדנוװראפ ןוא עטיופ ןלַאֿפ סע .ײצילַאּפ ןוא ןטסישַאפ

 סעדנַאב עשיטסישַאפ יד ןנעק ךיירקנַארפ ןיא קיידמש:לארענעג -- 2

 רעפעכרַא ןַאילימ ןכלַאה א ןוא ריפ ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ

 | .דנאפ ןצנאג ןיא

 אפ ןגעק רעטעכרא עשיכיורטסע ןופ דנַאטשפיוא רעטנפַאװַאב --- 2

 ןעװעג סעדאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןיא ןיא רעטעּפש .םזיש

 :ַאק עשינַאּפש .("רָאורבעפ רעט:19,)) טייהנײא עשיכיירטסע ןַא

 :קַא:טעטירַאדילַאס עמַאזנימטעג ןפסילַאיצַאס רַאפ ןגייל ןטסינומ

 ןפרַאװעגּפָא טרעװ נַאלשרַאפ .רעפמעק עשיכיירטסע טימ עיצ

 .קיירטש:טעטירַאדילַאס ןקידהעש:24 ןרימַאלקַארּפ ןטסינֹומָאק

 :אפיפנא תכופל עינַאּפש ןיא קײרטש:;טעשירַאדילַאס רענײמענלַא -- 9

 .ךיירקנארפ ןיא ףמַאק ןשיטסיש

 ץרעמ

 .טגנֹוי עשיטסילאיצַאס רעדנַאנַאפ טשזַאל גנוריגער:סורעל יד -- 1

 רעשיטסיכרַאנַאמ רעשינַאּפש ןֹופ רעריפנַא ןשיװצ גנוקידנעטשראפ -- 1

 םינַאב עשינַאּפש) ?ַאלָאינַאּפסע ןַאיסַאװַאנער , -- עיצַאזינַאגרָא
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 ָאמ יד ןרעפיל וצ ךיִז טעטכילפרַאפ עילַאטיא .ינילַאסומ ןוא (גנוא

 פנאה טנזיוט 20 ,ןסקיב טנזיופ 20 רערעװשרַאֿפ עשיטסיכראנ

 ;לָאסומ .סָאטעטעּפ ןַאילימ 114 ןוא רעװעגנישַאמ 200 ,ןטַאנַארג

 :ןר רעד ןופ דורבסיוא ןופ טנעמַאמ ןיא ףליח עײנ וצ טגַאז ינ

 ,עילעב

 לירּפַא

 ;ַָארּפ סלַא דירדַאמ ןיא סעיצַאטסעפינַאמ ןוא קײרטשנלַארענעג -- 1

 .?ַאירָאקסע ןיא עיצַארטנעצנַאק רעשיפסישַאפ ןגעק טסעט

 ינוי

 ןוא רעטעברַא עכעלטפטַאשטריװ:דנַאל ןופ ןקיירטש עזײװנסַאמ -- 18-- 4
 ןָאילימ רעכבלַאה ַא ןעמונעגלײטנָא טָאה ןקיירטש יד ןיא ;םירעיוּפ

 .עקידנטעברַא

 -- ןירעוש:רעטעברַא עכעלטננוי עשינַאּפש ןדרָאמרעד ןטסישַאפ -- 0
 .אקיר ַאשינַאוכ

 ןגעװ טקַאּפ ַא ןטסילַאיצַאס ןֹוא ןטסינומַאק ןסילש ןירַאּפ ןיא -- 7

 ננולדנאה רעכעלפייהנייא

 טסוגױא

 ן 2 ןסיפלש עילאטיא ןופ ײטרַאפ עטיטסילַאיצַאס ןוא עשיטסינומַאק --- 7

 דַאמּפַא:סמטייהנײא ןַא

 רעבמעטּפעס

 ;טאזפיונוצ ןנעק רעטעברַא רעדירדַאמ יד ןופ קיירטשנלַארענעג -- 8

 :ער ערענַאיצקַאער .דירדַאמ ןיא םיצירּפ עשינָאלַאטַאק ןופ גנול
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 :נַאנאפ טזָאל ןוא דירדַאמ ןופ ןיוה:סקלָאפ סָאד טסילש גנוריג

 .עט .עכ .וא רעד ןופ סעיצַאזינַאגרַא עלַאקָאל רעד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רַאטקעריד .וועג ,סנאסאק סערדנַא לעונַאמ

 :רעד טרעװ ,רענַאקילבוּפער עקניל יד ןופ רעריפ ןוא סייהרעכיז

 .ןאיטסאבעס ןַאס ןיא ןטסישַאפ יד ךרוד טעדהַאמ

 :יטסינומָאק רעשינַאּפש רעד ןופ טעטימַָאק:לַארטנעצ ןופ םונעלּפ
 :רַא יד ןיא ןפערטנײרַא ןגעװ סולשַאב ַא ןַא טסענ ײטרַאּפ רעש

 :ער םֹורֲא ױזַא ידכ ,(סָארערנַא:סָאסנַאילַא) ןסנַאילַא:רעטעב

 .ןטסילַאיצַאס יד טימ טנַארפ:סטייהנייא ןריזילַא
 2ַאפ יד ןגעק קײרטש:לַארענעג ןרעלקרעד עירוטסַא ןֹופ רעטעברַא

 .עיצקַאער רעד ןופ סעיצַאקָאװַארּפ עשיטסיש

 טמוקַאב ןֹוא ענילגרעקלעפ ןיא ןעמונעגנָא טרעװ דנַאברַאפנטַאר --

 .עניק רעד ןופ טַאר ןיא טרָא קידנעטש ַא

 רעבָאטקָא
 ;םעס רעימערּפ ןופ עיסימיד רעד רךָאנ גנוריגער טעדליב סורעל

 עשיטסישַאפ יירד ךיז ןעניפעג גנוריגער רעײנ רעד ןיא .ַארעּפ
 .ןרָאטסינימ
 בָא ַאדנומ , ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשינַאּפש רעד ןופ ןַאגרָא

 .ןטַאנַאמ ןצפופ טרעיוד טָאברַאפ .ןטַאברַאפ טרעװ ,"ַארער

 רעד ןיא ןטסישַאפ ןופ טײהנזעװנָא ןגעק קײרטשנלַארעגנעג ---

 ןיא .רעמעכרַא ןַאילימ א דרעב ?ײטנַא ןעמענ םיא ןיא .גנוריגער

 ןַא ןופ רעטקַארַאכ ןָא גנוגעװַאב טמענ עינַאלַאטַאק ןוא עירוטסַא

 19 ןופ ךשמ ןיא רעטעכרַא יד ןענעז עירוטסַא ןיא .דנַאטשפיוא

 ןיא טרעװ רעבַאטקָא ןפ:20 םעד .ןבורג יד ןֹופ םיטַאבעלַאב געט

 .הכולמ עשינָאלַאטַאק עמַאנַאטיױוא טרימַאלקַארּפ ענַאלעצרַאב
 רעד ןֹופ ?ײטנַא ןטימ טעטימַאק:סגנודגיברַאפ ןפַאשעג טרעוו'ס

 ;ארטנעצ ןֹוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס ,,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 .ןעניירַאפ עלענַאיסעפַארּפ ןופ סעל

 1935 ץרעמ -- 1934 רעבָאטקָא

 ץנַאנ ןיא ןוא עירוטסַא ןופ רעטעברַא ןגעק סעיסערּפער עמַאזיורג

 20 םורַא ,עטעדנוװרַאפ 7000 ,עטעדרַאמרעד 8006 .עינַאּפש

 ,עטרישסערַא טנזיוט
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 ץרעמ
 ?סערַא עשיטילַאּפ יד תבומל טעטימָאק:ספליה ןופ גנוריאוטיטסנַאק --

 ,ײטרַאּפ עשיטסינומַאק יד ;ךיז ןקילײטַאב סע ןכלעװ ןיא ,עטרימ

 עשיטסילַאיצַאס ,טגגוי עשיטסינומָאק ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס

 ,,עט .עכ .עס ןוא .עט .עכ .וא ןופ ןענײרַאפ עלענַאיסעפַארּפ ,טנגוי
 :אפש ןיא רעטעברַא;קַאבַאט ןופ עיצַארעדעפ ןוא "ףליה עטיור

 .עיג

 גמ םענײמעגלַא ןגעװ ץעזעג טכעלטנפערַאפ דנַאלשמייד:רעלטיה

 .טכַאמרעװ רעד ןופ גנוײטשטנַא ןוא טסגיד:רעטיל

 לירּפַא בייחנ ;4

 ,דנַאלשטיײד ,עינַאפש ,ךײרקנַארפ ןופ ןעײטרַאּפ עשישסיגומָאק -

 עטיל ןֹוא ןראגנוא ,ךײרטסע ,עיגלעכ ,עילַאטיא ,ןליוּפ ,דנַאלגנע

 ;ַאפ ןגעק ףמַאק ןנעװ עיצַאמַאלקַארּפ עמאזניימעג ןכעלטנפעראפ

 יַאמ

 .סעלבַאר ליכ רענַאיצקַאער טמיטשַאב טרעװ רעטסינימ:סגירק סלַא

 .ףַארטש:טיױוט ןגעק ןוא עיטסענמַא רַאפ דירדַאמ ןיא גגיטימ:ןסַאמ

 .םעמש ערעדנא ןוא עיצנעלַאװ ןיא ןעגניפימ עכעלונש

 .עיניסיבַא ןגעק עילאטיאגינילַאסומ ןופ עיסערנגַא

 ינוי

 ןיא רָאט ןַאיד עזַאכ טלעטש דירדַאמ ןיא גגיטימ:ןסַאט  ַא ףיוא
 :עינַאּפש ןיא טנַארפ:סקלַאפ ןופ םַארגַארּפ ײטרַאּפמָאק ןופ ןעמָאנ

 :רא עכעלטפַאשטריוװדנַאל ןוא םירעיוּפ יד ןשיװצ ןלייטרעדנַאנאפ

 :ַָאטיוא ,עכריק רעד ןופ ןוא רעציזַאכטוג עסיורג ןופ ררע רעטעב

 :ָאמעד עלופ ,עיצילַאג ןוא דנַאל:ןקסַאב ,עינָאלַאטַאק רַאפ עימָאנ
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 רעײז ןרעסעברַאֿפ ןוא ןסַאמ:רעטעברַא רַאֿפ טכער עשיטַארק

 ;םערַא עשיטילַאּפ רַאפ עיטסענמַא ענײמעגלַא ,עגַאק עשימַאנַאקע
 .עטריפ !

 ילוי

 םעלַארטגעצ עדײב ןוא ({טסילַאיצַאס ,ןטסינומָאק ןופ ףור ןפיוא -- 4

 ןָאילימ רעבלַאה ַא טריטסעפינַאמ ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןופ
 .עיליטסַאב יד ןטכינרַאפ ןופ גָאטרַאי ןיא רעזירָאּפ =

 ןיא ןעגנורעדנע:עיצוטיטסנַאק ןֹופ טקעיָארּפ ןַא ןעמענ ןזעטרַאק -- 6

 טרילונַא סָאװ ,םרָאפער;רַארגַא ןגעװ ץעזעג ,טסײג ןרענַאיצקַאער

 .ןעגנומיטשַאב ענעטירשעגרָאפ עקידחעידפ

 טסוניױא -- ילוי

 טריטוקסיד לַאנַאיצַאנרעטגיא ןשיטסינומָאק ןופ סערגנַאק רעט27 --

 ווא םזישַאפ ןגעק טנַארפ:סקלַאפ ןופ םרַאפטַאלּפ ןָא טמענ ןוא

 (ע111.29--צ11.209) המחלמ

 רע םמעווָאנ

 :ַאיסעפַארּפ עשיטסילַאיצַאס ןֹוא עשיטסינומָאק ןופ סעלַארטנעצ -- 1

 :עגלַא עכעלטייהנייא ןַא ןפַאש ןוא ךיז ןקינײארַאפ ןעניירַאפ עלענ

 .עינַאּפש ןיא (.עט .עכ .ֹוא) רעטעברַא ןופ גנוקינײארַאפ עניימ
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 רַאונַאי

 יד ןופ ןזײרק יד ֹוצ טגעָאנ טייטש סָאװ ,סערַאדַאלַאװ ַאלעטרַאּפ -- 1
 .גנוריגער עײנ טפַאש ,ןלַאקידַאר

 ;נוא ןבײרש סעיצַאזינַאגרַא:רעטעברַא ןוא עשינַאקילבוּפער;קניל -- 9

 לאוו ןעמאזניימעג ןַא ןעמענ ןוא "קָאלב:סקלָאֿפ ןופ טקַאּפ, רעמ
 .םַארגַארּמ
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 רעלארשטנעצ
 טסאווא סיאוס6

 זשינאטש .שיריי
 אש קק ןק} 2 טפ5ס8 0000

 (פ8סזוסא טו טעטימאק-ספליה

 33 הטפ 06 8 (208006 םטא 83//6 ןיראפ

 קא 815 (65)

 פז 6 1959 יּגנוי 9

 ןןסאטע עסקובייראפ יד ןיא סעטימאק ןיווטאב 88

 ,ידנעוו רעוואכ רערעייס

 ,טייצ עקיסטכיר יד ןיא ןעםוקעגנא זיא ףליד רעייא

 גנורצנרצר ?סכֶלְלש יד ןגעוו טריסראלא ךייא ריס ןבאה ווירב עקידרצירפ עייר ץצנאג א ןיא
 ןופ ןצנעווקעפנאק צסיגארס יד ןליפ ןּױוס ךיז ןזאל סצעי,ןרעגאל יד ןיא ם"רייוואכ יד ןופ

 ףיוא ןרעוו ןרענאיציל'ס ליפ ,סייקנארק סובראקש ןופ ?יםעדיפצ יד סעוועסוב רעגאל ןיא;סער
 ,..סצגוסצ8 ןופ ןלאפ ךיוא ךיז ןרצס םצ ,ןצגניל יד חיוא ץנארקה

 ןצוו: רעבא זיא רערירב אסירלעה ערצונוא ןסכארפ 99 עכלעוו ןגעוו גראז פטסקיסכייו יד

 צרגייז וצ ןעסוק םייה א ןענאק ןיוש ייז ןלעוו ןצוו?ןהייל ערעיפז וצ ערנע א ןעסעב סצרו

 }רעגאל ץליצארסנעצבאקא ןיא ףאס א* ןא ןביילב טְׁשיִּכ ךאד ןאק ןעמ ?סציליסאפ

 י') ןביירסאפ גאפ ןדרעי ןרעבאיצפליס עסיריי יד ןופ טוס סער רע גאט ןדעי ןרעדנווואב ריכ

 ןזט.גלוגעוואב רצטצברא צשטיריי רעד ןופ עטכיסעג יר ןיא םויארצה ןופ לסעלב יינ א ץלמ
 ץצץקיסומ צקפ+מ ערעצזנוא ןבאה 87 סאוו ןליוו םצנר;גזייא ןצנאג םעד ןבאה סצםעאב ףראד

 .ןרייל ןוא ןטייקירעווש ליפיוזא ןופ ןכערב ןזאל ךיז סטיג יידעק ןטספיניווטאב
 רַעייז ןופ גנצקראססאפ א סיס י'יז סיוא ףירגנא םעיינ ךדעי ףיוא ןרעפסנעצ ןרענאיצילימ יד

 .טעברא רצלערוטלוק ןוא רעסיסילא+פ

 -ארס עלציציפא עמורגא ןופ לאפנא ןכעלרנעש םעצו"פכרעוואט"
 ןגאה רימ.רצגאלןופ שירייוואכ יד ףיוא

 טצצי.שרוסש ןכעלקערס א

 "וו ןקאראב יד

 ןיא סגיילצנ רע-ידז סאה ריא
 ןוא עינבאפס ןסינאקילבופער םעד ףיוא ןראפאקאור

 ןפורצגסיױדרא טאה סאד יוו רצגאל ןיא סטקיסלגרפביא לקיסרא פאפ

 ןיא ןעגגאגרעביא לעיציפא סעלפםאפ9 םאד ןבירסעג ןבאה סץויר יד !יופ ןענע+
 ,רכבאלסמסייד רעלטײה ךאג וראפ סאוו ןטסיסאפ עססייד יר ןענעז 5

 איי ללא

 , ר עכצלטניירפ ר 9 7 א ט'4 52
 , ט90 ריס א ילגר4 0 ארא רעייא ןופ ןסאסלוזער עסוג ףסיוא קידנלאוו

 ( זטאנשז ֹו |סורג עסיססיפאפיטלא
 : 3ז י + ; סצסיסאק ןראפ

 ֹי * ' א ,
 ., 6.8 3 א 2

 - ןעגגןרעײשײב ראמ סערדא

 .י:1 םירסט עשיב} טס"א 80 ןָאילאטאב ןיװסָאב ןופ טנײװפ

 ךעד"לע ראט סערדא

 ן"טסאב  לזלִא ןפיוא סבײרק ןפסמג ןעטופ םעמ ראק א ןוא ספור 9 : 14 ןאהריע 6ה78652 לאגאק .לעֶה .יגו םירטס רעטסואװ 14 .וןא;ריעה

 ןוא טעטומַאקקספלוה ןשונאפש:שידװ ןלארטנעצ ןופ װורב א ןופ ןגצסווא
 ףטאטש עטקונואראפ וד ןוא טעטומָאקןוװטָאב םוצ וורַאּפ





 רַאורבעפ

 לַארעגעג .ןזעטרַאק יד וצ ןלַאװ יד יב טנָארפ;סקלָאפ ןופ גיז -- 6
 :רעד לָאז רע ,סערַאדַאלאװ רעימערּפ םעד רָאפ טגייל .ָאקנארפ

 טכאמ רעד וצ ןזָאלרעד וצ טשינ ידכ ,דנאטשוצ:םַאנסיוא ןרעלק

 :רַאפ םעד ּפָא טפרַאװ רעימערּפ .טנַארפ:סקלָאפ ןופ ןעײטרַאּפ

 .גַאלש

 ,לעטַאס ָאװלַאק ןוא םעלבָאר ליכ רעריפ עשיטסיכרַאנָאמ ---+ =7

-- 9 

--- 20 

 סלַא ןלַאװ יד ןופ ןטַאטלוזער ןרעלקרעד לָאז רעימערּפ ןרעדָאפ
 .גאלשרַאפ רעיײז ּפָא טפראו רעימערּפ .עקיטליג טשינ

 ;טקלַאפ ןופ ןעײטרַאּפ לײט ַא ןופ ?ײטנָא ןטימ גנוריגער עיינ

 גער ןיא ןײרַא טשינ ןעיינ ןטסינומַאק ןוא ןטסילַאיצַאס .טנַארפ

 םַארגָארּפ ןריזילַאער וצ ידכ ,גנוציטשרעטנוא וצ ןגָאז רעבָא ,גנור

 .ַאינַאסַא ?עונַאמ רעימערפ .טנָאהפײסקלָאפ ןופ
 ;סערַאטילַאּפ רַאפ עיטסענמַא טרעלקרעד אינַאסַא ןופ גנוריגער

 טכער ןבעגקירוצ טמיטשַאב ,עינָאלַאטַאק ןופ עימָאנָאטױא ,עמריט

 ;םיֹוא ןכַאנ ןרָאװעג טזָאלעגרעדנַאנאפ ןענעז סָאװ ,ןטַאר;טָאטש יד
 ;ידרעירפ ןופ ןטערקעד ערענַאיצקַאער טרילונַא ,1994 ןופ דנַאטש

 ?ײפ ַא ןשיוצ דרע טלייטעצ ,םרַאפער:רַארגַא ןגעק גנוריגער רעק

 .רעמעברַא עכעלטפַאששריװדנַאל

 וצ
 -א

= - 

 ר ַא ) ר ב ע פ

 ןוא דנַאלשטײד ןײק טראפ ַאכרוכנַאס ?ארעגעג רעשיטסישַאפ

 עשיטסירעלפיה טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ רע וװ ,עירַאציײװש
 ןגָאז יז .ָאנַאישט ,רעטסינימ:ןרעסיוא ןשינעילַאטיא ןוא רעריפנָא
 רערעװשרַאפ ערענָאיצקַאער עשינַאּפש יד ףליה עשירעטילימ ֹוצ
 .קילבוּפער רעד ןגעק

 ץרעמ

 ;סטייהנייא ןרעטיײרבוצסיוא רָאפ טנַאלש ײטרַאּפ עשישסינומָאק
 .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ גנוקיגײארַאפ ןוא עיצקַא
 ;סערַא ןוא עגנַאלַאפ רעד ןופ ןלַאקַאל עלא טסילש גנוריגעד -- 4
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 ארעוויר עד ַאמירּפ) רעריפנָא עשיטסישַאֿפ עריא ייד ַא טריט
 .(.א .א

 לידּפַא

 ןדליב ןוא ףיונוצ ךיז ןסיג טנגוי עשיטסינומָאק ןֹוא עשיטסילַאיצָאס -- 1

 אטסילַאיסָאס דושנעוווכ) "טשנגוי עשיטסילאיצַאס .עטקיניאראפ,,

 ,(אדַאקיפינוא
 עקידהדסכ ןגעק טסעטָארּפ סלַא קײרטשנלַארענעג רעקידהעש:24 -- 7

 ןופ רעריפנָא ןגעק לירּפַא ןוא ץרעמ ןיא ןטַאטנעמַא עשיטסישַאפ

 .שטוּפ ןשיטסישַאפ ןופ רַאפעג ןגעק ןוא ןעײטרַאּפ עקניל

 יאמ

 .ךירקנַארפ ןיא ןעײשרַאּפ:טגָארפ:סקלָאפ ןופ גיזפַאװ -- 9
 -= וצילָאּפ רעשינאקילבוּפער ןופ ןַאטיּפַאק ןטאהקָאמעד ןטסישַאפ -- 9

 .ַאדָארַאפ סָאלרַאק

 רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא טלײװעגסױא טרעװ ַאינַאסַא לעונַאמ -- 0

 .קילבוּפער רעשינַאּפש

 .גנוריגער עשינַאּפש עיינ טפַאש ַאגַאריק סערַאסאק -- 2

 ךרוד טעדרַאמרעד םירעיוּפ קיצנַאװצ ןרעװ (עינַאּפש) עטסעי ןיא -- 8

 ַאידרַאװג) "?עידרַאװג עליוויצ,,; עירעמרַאדנַאשז רעשינַאּפש רעד

 .רעציזַאבטוג עסיורג ןופ דרע ןעמענרַאפ ןוװורּפ רַאפ (ליוויס

 ינוי |
 אל) ירורַאביא סערָאלַאד טגנַאלרַאפ טנעמַאלרַאּפ ןשינַאּפש ןיא -- 6

 סעיסערּפער רַאפ עכעלטרָאװשנַארַאפ ןפָארטשַאב (ַאירַאנַאיסַאּפ

 .1994 רעבָאטקָא ךָאנ

 ןופ ןָאינוא עשיטסילַאיצַאס :עינָאלַאטַאק ןופ ןעײשרַאּפ עקידנגלָאפ --- 0

 :ַאפעלָארּפ עשינָאלַאטַאק ןֹוא ײשרַאּפ עשיטסינומָאק ,עינַאלַאטַאק

 :ַאזֹוצ ריז ןסיג (ירַאטעלָארּפ ַאנאלַאטַאק טיטרַאּפ) ײטרַאּפ עשיר

 :ַאטַאק ןֹופ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עטקינײארַאפ ןדליב ןוא ןעמ

 .עינָאל
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 יֿכוי

 עיצנעלַאװ ןיא עיצַאשסגַאידַאר טּפַאכרַאפ ןטסיגנַאלַאֿפ עּפורג ַא

 :לַאגַאיצַאנ , ןופ גנורעטנעענרעד ןנעװ גנורעלקרעד ַא טנעייל ןוא

 ."עיצולָאװער רעשיטסילַאקידניס

 ;יקבוּפער רעד ןופ טנַאנעשיײל דירדַאמ ןיא ןדרַאמרעד ןטסישַאפ

 .ָאליטסַאק לעד עזָאכ -- ײצילַאּפ רעשינַאק
 דניירפ עגיײז ןרידיוקיק ָאיליטסַאק ןופ דרַאמ ןפיוא רעפטנע טלַא

 .ָאלעטַאס ַָאװלַאק --- רעריּפנָא ןשישסיכרַאנַאמ םעד

 :ָאמ ןופ ןלָאקָאל ןכַאמרַאפ טסילשַאב גגוריגער עשינַאקילבוּפער

 .ןטסיגנַאלַאפ ןוא ןטסילרַאק ,ןטסיכראג

 :רַאּפ רעשיטסינומַאק רעשינַאּפש ןופ ארווב טול ןופ טַאקיגומָאק

 :תיוא ןשיטסישַאפ ַא ןופ ןעגנוטיירגוצ טריקסַאמעד רעכלעװ ,יימ

 .דנַאטש
 :ַאק רעד ןופ גנורעדָאפ רעד ןגעק ךיז טלעטש ַאגַאריק רעימערּפ
 עלענָאיסעפָארּפ ,ײשרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס ,ײטרַאּפ רעשיטסינומ

 :עײז ןענעפָאװַאב וצ רעזייה:סקלָאפ ןופ עלארטנעצ ןוא ןענײרַאפ

 ,רעדילגטימ ער

 ןײרַא טגָארט טנעמַאלרַאּפ ןשינַאּפש םענופ עּפורג עשיטסינומָאק

 .סעיצַאזינַאגרַא עשיטסישַאפ יד ןזַאלרעדנַאנאפ ןגעוו גַאלשרָאפ ַא

 ןופ ןלעפ בילוצ ןעגנוװצעג ןענעז ןענַאלּפָארעַא עשינעילַאטיא פ

 ןענעז יז .ַאקַארַאמ ןשיזיוצנַארפ ןיא ןזָאלּפָארַא ךדיז ףָאטש:ןערב

 ,רערעװשרַאפ עשינַאּפש יד ףליהוצ (עילַאטיא) ןירוט ןופ ןגיולפעג

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטשנוא ,ָאקָארַאמ ןשינַאּפֶש ןיא ןבָאה עכלעוו

 .קילבוּפער רעד ןגעק דנַאטשפיוא ןַא טיירגעג ,ַאקנַארפ לַארענעג

 ;בָאר ?יכ טסיכרַאנָאמ רעד טנָאז ןזעטרָאק יד ןיא עדער ַא ןיא

 .שינערעקרעביא עטנעָאנ ןָא סעל

 ,ַאכרוכ ןַאס ןופ גנוריפנַא רעד רעטנוא דנַאטשפיוא רעשיטסישַאפ
 ,דנַאטשוצ:םַאנסיױא טרעלקרעד גנוריגער .א .א דעדַאג ,ַאקנַארפ

 ןעניטרַאמ .קײרטשנלַארענעג ןרעלקרעד ןעניירַאפ עלענַאיסעפַארּפ

 .גנוריגער עײנ ַא טפַאש ָאירַאב

 2נֵא ידכ ,סעיצַאגעלעד עשידנעלסיוא ןַא ןעמוק ענַאלעצרַאב ןייק

 ןשיװצ ,רָאלקלָאפ ןֹוא טרַאּפס ןופ עדַאיּפמילַא ןיא ןעמענוצליימ

 .עיגלעב ןוא ךיירקנאהפ ןופ רעלשרַאּפס עשידויי יז
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 :ַָאכ טימ קילבוּפער רעד ןופ גנוריגער עײנ ַא טעדליבעג טרעװ סע 19 --

 ןופ גנונעפָאװַאב טמיטשַאב גנוריגער .רעימערּפ סלַא לַאריכ עס

 .קלָאפ

 וװ ,ָאידַאר ןכרוד עדער עשירָאטסיה ריא טלַאה ַאירַאנָאיסַאּפ יד

 ןפמירַאב םעד שפרַאװ ןוא ןענעפָאװַאב וצ ךיז קלָאפ סָאד טפור יז

 ןברַאטש רעסעב ,ןייגכרוד טשיג ןלעװ יז !ןַארַאסַאּפ ַאנ :גנוזָאל

 .קידנעינק ןבעל יװ ,קידנעייטש

 :ילבוּפער ןשיװצ ןפמַאק עטנפַאװַאב רָאפ ןעמוק דנַאל ןצנַאג ןיא -

 .רעלדנעטשפיוא ןוא רענַאק

 ,םולב ןַאעל רעימערּפ ןשיזיוצנַארפ םוצ ךיז טדנעוװ לַאריכ רעימערּפ-- 0

-- 0 
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 :גַארפ ןטימ םכסה ןיא ןענַאלּפָארעַא ןוא רעװעג ןקישסױרַא לָאז רע

 20 ןירַאּפ ןיק סױרַא טקיש .1989 ןופ ךַאמּפָא ןשינַאּפש:שיזױצ

 .ןפסָאק יד ןקעד וצ ידכ ,גנילרעטש טנופ ןָאילימ

 .ענָאלעצרַאב ןֹוא דירדַאמ ןיא עגַאל יד ןשרעהַאב רענַאקילבוּפעד

 ַאקַארַאמ ןופ ןטנַאילעבער רעביא ןפרַאװ ןענאלּפַארעא עשישטייד

 .עינַאּפש ןייק

 פא טרָאפ עקיליוויירפ עשינַאקילבוּפער טרָאּפסנַארט רעטשרע -
 ,טנָארפ רענַאגַארַא ןפיוא

 רעדנעלסיוא ןופ עּפורג עטשרע ןפאשעג טרעװ ענַאלעצראב ןיא -

 ;ורג;ןאמלעט יד -- קלָאפ ןשינאּפש ןופ טייז רעד ייב ןפמעק סָאװ

 .עירוטנעס:ןַאמ?עט רעד ןיא טלדנאווראפ רעטעּפש טרעװ סָאװ ,עּפ
 ןיא .עשישטייד ךעלכעזטּפיױה ,ןטנארגימעצטילַאּפ ןופ טייטשאב יז
 !'ופ ןטנארגימע:טילַאּפ עשידי עּפורג א ךיז טניפעג עירוטנעס רעד

 ,עיגלעב ןֹוא ךיירקנארפ ןופ רעוש:טהָאּפס ךיוא ןוא ענַאלעצרַאב

 .עדַאיּפמילָא רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 רעימערּפ רעשילגנע .ןַאדנַאל ןיא ץנערעפנַאק עשיזיוצנַארפ?שילגנע

 יבנק קיטילָאּפ:"ץנעװרעטניא:טשינ , ןופ טקעיַארּפ סיורַא טקור

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד

 :ַאּפש יד ףיֹוא ךיז םזײװַאב ןפיש:המחלמ עשישטייד ערדַאקסע ןַא .

 :ריב עשישטייד ןֹופ עיצַאוקַאװע -- טסקעטערּפ .ןרעסַאװ עשינ

 .רעג

 עילַאטיא ןֹוא עירָאצײװש ,עיגלעב ,ךײרקנַארפ ןופ ףליח עטיור

 :סיֹוא סלַא סעיצַארטסנָאמעד ןריזינַאגרָא וצ ןסַאמ:סקלַאפ ןפור

 .קילבוּפער רעשינַאּפש טימ טעטירַאדילָאס ןופ קורד
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 .ם.שז.ס --- ןעניירַאפ עלעגַאיסעּפָארּפ עשיזיוצנַארפ ןופ עלַארמנעצ

 .עט .עכ .וא רעשינַאּפש וצ טפירש:טעשירַאדילַאס רעביא טקיש --

 ןפיוא עּפורעןַאמלעש רעדו טימ ּפַא ןרַאפ רעפמעק עשידיי עטשרע

 :ןַאמלעט יד טפמעק ןכַָאװ ןעצ ןופ ךשמ ןיא .טנַארפ רעסַאגַארַאס

 .אקסעוה ןוא עטנעירָאס ,עּפסאק יב עירוטנעס

 ןבילרעד םשינ טעװ יז זַא ,טרעלקרעד גנוריגער עשיזיוצנַארפ

 .עינַאּפש ןייק רעוועג ןקישסורַא

 ;סנַארט ַא ןטנַאילעבער יד רַאפ ןקישסױרַא טנדרָארַאפ רעלטיה

 ;רַאה:עיצַאיװַאטנַא ןוא ןענַאלּפַארעַא:רעגעי ,ןפיש:טפול טרָאּט

 ;עפס , א ןפַאשענ טרעװ בַאטש:לַארענעג ןשישטייד םייב .ןפַאמ

 ;ער יד רַאפ ףליה ןריזיגַאגרַא וצ ידכ ,(.װ) 'ישש בַאטש רעלעיצ

 ,ןמנאילעב

 יד ןציטשוצרעטנוא ידכ ,גנלײטּפָא עשירעטילימ טקיש עילַאטיא -

 .ןטנַאילעבער

 טגופ 1000 ןרינעיסַא (ןענײראפַאהּפ) ןענַאינוי:דערפ עשיקגנע

 רעצנַאג רעד ןיא .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד תבופל גניקרעטש
 רעד תבופל עינַאּפמַאק:טעשירַאדילַאס ַא ןַא ךיז טבייה טלעוו

 .קילבוּפער רעשינַאּפש

 טסוגיױא

 עננוריגער יד וצ גנוריגער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ לעּפַא

 ;טשינ ןגעװ דנַאברַאפנטמַאר ,עילאגוטרַאּפ ,עילַאמיא ,דנַאלשטיײד

 .גירק:רעגריב ןשינַאּפש ןיא ןינעוורעמניא

 ןופ ּפַא טרָאפ עקיליוװײרפ עשידיײ עפורג עמריזינַאגרַא עטשרע

4 
 יז יי

 יי

 .םיֹוב ןַאעל ךיִז טניפעג יז ןשיװצ ,זירַאּפ

 ,קלָאפ ןשינַאּפש םעד ףליהוצ ןירַאּפ ןיא ץנערעפנַאק עשיעּפַאריײא
 רַאפ) ??לעיעלּפ -- םַאדרעטסמַא ,, גנונעװַאב רעד ךרוד םריזינַאגרַא

 .(םזישַאפ ןנעק ,םולש

 רעכלעוו ,ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק רעשינַאּפש רעד ןופ טסעפינַאמ

 ?ננעהּפָאמוא רעד רַאפ המחלמ סלַא ףמַאק םעד טריזירעטקַארַאכ
 .עינַאּפש ןופ טייק
 ;רַאמרעד טרעװ ַאקרַאל איסרַאג ַאקירעדעפ רעלעמשטפירש רעד

 .אדאנערג ןבענ ןטסישַאפ יד ךרוד םעד
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 םוצ ןפערמוצוצ םכסה ןייז סיוא דנַאברַאפנטַאר רעד טקידד ,ךַאמ

 רַאפ ןטרַאּפסנַארט:רעװעג ןלעטשּפָא דלַאב טרעדַאפ ןוא ךַאמּפָא

 .ןטנַאילעבער

 ;ּפָא:ץנעװרעטניא:טשינ םֹוצ ןעגנוריגער ייר ַא ןופ ןטערטוצ ןכָאנ

 ,דירדַאמ לָאמ ןטשרהע םוצ ןרידחַאבמָאב ןענַאלּפָארעא עשיששוייד
 ?אֹּפֹש ןיא ץנעורעטניא;טשינ ןגעװ המכסה ןסילש ןעגנוריגער 8

 .עינ

 2ַאפ ,רענעילַאטיא עפורג ַא ךײרקנַארפ ןופ ןַא טמוק ןוריא ןייק

 .רענַאקילבוּפער יד ןופ םייז רעד ףיוא ןפמעק יז ,ןדיי ןוא ןקַאיל

 ןָאעק זירַאּפ ןופ טסינומָאק רעשידיי רעה ךיז םניפעג ייז ןשיװצ
 .םיוב

 פ ס ו ג יו א

 ידרַאַאק וצ טעטימַאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא טײטשטנַא זירַאּפ ןיא

 .קילבופער רעשינַאּפש רעד תכופל ףליחה ןרינ

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ עיצקַא:טעטירַאדילַאס ןופ בײהנָא

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד תכוטל ךיירקנַארפ

 רעבמעטּפעס

 רעד תבופל עיצקַא;ספליה טרעלקרעד טרעוו דנַאברַאפנטַאר ןיא

 12 ןרָאװעג טלמַאזענ זיא געט עכעלטע ןיא .קילבוּפער רעשינַאּפש
 .לבור ןָאילימ

 ןיא (עינַאּפש:ןופצ) ןוריא טָאטש רעד ןופ גנוקידיײטרַאֿפ רעד יב
 עינַאּפש ןיא רעפמעק:סטייהיירפ רעשידײ רעטשרע רעד ןלַאפעג

 ןָאעל -- עקיליוירפ עשידנעלסיוא עטשרע יד ןופ רענייא ןוא
 :יוא ןט:8 םעד עינַאּפש ןייק ןירַאּפ ןופ ןרָאפענּפָא זיא רע .םיוב

 .1980 טסוג

 :ַאק ַאנרַאפ טסילַאיצַאס ןפימ גנוריגער עשינַאּפש ךיז טעדליב סע

 :ומָאק ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעװ ןיא ,רעימערּפ סלַא ַארעילַאב

 .ןרַאטסינימ עשיטסינ

 ןגעק טסעטָארּפ סלַא ,רעשעברַא רעזירַאּפ טנזיופ 800 ןופ ןקיירטש

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ עדַאקָאלב רעד
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 רעד ןיא גנולײטּפָא עשיליוּפ יד ךיִז טריזינאגהַא ענַאלעצהַאב ןיא

 ,ןַאקלע ,םיובנטיריק קעוװעס) ןדיי 0 יײז ןשיװצ ,ןַאס 20 ןופ ?ָאצ

 .'80 ןופ עּפורנג, ענעפורעג ױזַא יד ,(.א .א בילטָאנ ,לַאשדלָאנ

 טמענ ןוא ?ַאנַאלַאטַאק דַאטרעכיל , ענַאלַאק רעד ןיא טפמעק יז

 .יקסװַארכמַאד װאלסָארַאי ןופ .ג.א גנולײטּפַא  ןעמַאנ םעד ןַא

 .ןָאדנַאל ןיא טעטימַאק:ץנעװרעטניא:טשינ ןופ גנוציז עטשרע
 :רַאנכַאירט ,, קירבַאפ ןופ סנירעטעברַא עשיטעיװָאס ןופ לעּפַא

 ןעיורפ עשינַאּפש רַאפ ףליה ןריזינַאגרָא וצ "?ַארוטקַאפונַאמ ַאיַאנ

 .רעדניק ןֹוא

 :םייהנייא ןוא ײמרַא:סקלָאפ ערעלוגער ןפַאש טרעדָאפ זַאיד עזָאכ

 .גנוריפנָא עשירעטילימ עכעק

 ןטשרע םעד עטנַאקילַא ןיק טננערב ?אװענ, ףיש עשיטעיװַאס -

 .רעדניק ןוא ןעיורפ עשינַאּפש רַאפ גרַאװנסע טרַאּפסנַארפ

 ר עב מ ע ט ּפ ע ס

 ןרענַאיצילימ עשידי עּפורג ַא טרעװ טנַארפ רענָאגַארַא זפיוא

 ,גנולגנירמורַא יד ךרוד ןסייר יײז .אנוש ןכרוד טלגנירעגמורַא

 .םייהנייא רעיײז ןכיירגרעד ןוא קידנפמעק סױרַאפ ןעיײג
 :רעטניא ןשיטסינומָאק ןופ טעטימַאק:װישוקעזקע ןֹופ עיצולַאזער

 רעד ףליהוצ סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא ןפַאש ןגעװ לַאנָאיצַאנ
 .קילבוּפער רעשינַאּפש

 :פיה רערעלוגער ןופ ןעגנולײטּפָא עטשרע ןַא ןעמוק עינַאּפש ןייק -

 .ןטסיקנַארפ יד ןופ טיײז רעד ףיוא ןפמעק וצ ידכ ,ײמרַא רעשירעק

 רעבָאטקָא

 ןופ עיצַאזילַאנָאיצַאנ ןגעװ גנורינער רעשינַאקילבוּפער ןופ טערקעד

 .םירעיוּפ יד ייֵז ןבעגרעביא ןוא רעציזַאבדנַאל עסיורנ ןופ רעשיג

 םיא ןופ ,דרע ןרקַא ןָאילימ 10 ןעמונעגמורַא טָאה טערקעד רעד
 :רַא עכעלטפַאשטשריװדנַאל ןוא םירעיוּפ ןַאילימ 1,90 ןסָאנעג ןבָאה

 .רעמעב

 :ירש ןכַאנַאיצַאנרעטניא ןופ טַאירַאטערקעפ:פַארענעג ןופ גנוציז

 :טנפערַאפ דירדַאמ ןיא רוטלוק יד ןקידײטרַאפ וצ דנַאברַאפ:רעב
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 רעד רָאנ ןופ ןטסילַאוטקעלעטניא ןוא רעביירש וצ ףורפיוא טכעל

 .טלעוו
 ;רעכע) ײמרַא:סקלָאפ רערעלוגער ןופ גנוײטשטנַא ןגעװו טערקעד

 .ץילימ:סקלָאפ יד ריא ןיא ןרעדילגנייא ןוא (רַאלוּפָאּפ ַאטיס

 רעװעג טימ ףיש עשיטעיוװוַאס עטשרע ןָא טמוק ַאנעגַאטרַאק ןייק

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד רַאפ

 .דירדַאמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טירשרַאפ ןכַאמ ןעײמרא;עיזַאװניא

 יד ןיא ןײרַא ןלַאפ ךעלטעטש עטנעַאנ ערעדנַא ןוא ארעװַאלַאט

 .ָאקגַארפ ןופ טנעה

 לאס טקיש דנַאברַאפנטַאר ןופ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק ןופ .ק .צ

 רעשיטסינומַאק רעשינַאּפש רעד ןופ .ק .צ םוצ עשעּפעד:טעפירַאד

 .ײטרַאּפ
 (אנַאלעצרַאב טָאטש) ?ַאנַאלעסרַאב דַאדויס,, ףיש עשינַאּפש יד
 :ַאנ 10 ןופ עקיליוװיירפ 700 טימ עיליסרַאמ ןופ ןעמוקעגנַא זיא

 .ןפעמילַאנָאיצ
 2ַָאמ רענײמעגלַא ןופ עיצקַא רעטנוא טמענ ײטרַאּפ עשיטסינומַאק

 יד ןקידיײטרַאֿפ ראפ טפַאשרעשעברַא רעדירדַאמ ןופ עיצאזיליב

 .טָאטשטּפיוה

 :אנרעטניא ןֹופ עיצַאנעלעד ַא ןופ עטיב רעד ףיוא קידנרעפשנע
 :ַאּפ ,ַאגנַאל ישזדיאל --- רענעילַאטיא) עקיליוויירפ עלַאנָאיצ

 (רעיבער רעיּפ -- זיוצנַארפ ןֹוא יקסלַאקישזק װַאלסעלַאב --- קַאיל

 ;רעטניא ןפַאש וצ םכסה ריא סיוא גנוריגער עשינַאּפש יד טקירד

 ןופ עזַאב ןפַאשעג טרעװ עטעסַאבלַא ןיא .סעדאגירב עלַאנַאיצַאנ

 ןריזינַאגרָא םיב לָאר עסיורג ַא .סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא

 ּפנֲא רעד ןופ דילגטימ ,יטרַאמ יערדנַא טליּפשעג טָאה עזַאב יד

 .ײטרַאּפ רעשיטסינומַָאק רעשיזיוצנַארפ ןופ גנור
 ;סילַאיצַאס ןופ גנוציז עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא זירַאּפ ןיא
 ןופ ?אנַאיצַאנרעטניא רעמַאדרעטסמַא ןוא לַאנַאיצַאנרעטניא ןשיט
 .עינַאּפש ןיא גירק ןגעװ ןעניירַאפ עלענַאיסעפָארּפ

 רע בָא ט ק ָא
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 .ךדירדַאמ יב ןטכַאלש יד ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ רעפמעק עשידיי

 טמיטשַאב טרעװ (ןלאפעג שידלעה רעטעּפש) ןייטשלזניא ןַאעל

 .רעפרַאװנליױק ערעװש עּפורג ַא ייב רַאסימָאק סלַא



 רעבמעווָאנ

 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג עדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא (ע90:11) עטשרע -- 1
 ןרָאפעגּפָא יז ןיא רעבמעװַאנ ןט:4 .ַאטעקַאבלא ןבענ ענַאזַארַאט

 ןרָאפענּפַא דירדַאמ ןייק זיא ןפ:10 םעד .טנַארפ רעדידדַאמ ןפיוא

 .עדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא עט:12 יד

 :ָארעַא עשיטעיװַאס 29 עטשרע ןעמוקעגנָא ןענעז ענעגַאטרַאק ןייק

 .ןענַאלּפ

 ןיא ,ָארעלַאבַאק ַאגרַאפ ןופ גנורינער יד ךיז טריזינַאגרָאער סע -- 4

 .ןטסילַאקידניטנַאכרַאנַא ריפ ןיירַא ןעייג סע רעכלעוו

 אטנוכ) דירדַאמ ןקידײטרַאפ ֹוצ טעטיפַאק רעד ךיז טעדליב סע --
 .(דירדַאמ עד ַאסנעפעד עד

 :ךַאמ ןייק ןרישרַאמ ןרעגָאוצילימ עשינַאּפש עקיליוויירפ טנזיוט 900 -- 4

 .טַאטשטּפיוה יד ןקידײטרַאפ וצ ידכ ,דיר

 00 ןפמעק עינַאּפש ןיא ןַא ,טעדלעמ רוטנעגַא:ןפַארגעלעט עשידיי -- 7

 .עניטסעלַאּפ ןופ ןטסינומַאק עשידיי

 2גָאקַאב רענַאקירעמַא רעטרעדגוה ךרוד ןבירשעגרעטנוא עשעפעד -- 4

 רעײטשרַאפ ערעדגַא ןוא העלטסניק ,רעלטפַאשנסיװ ,רעביירש עט

 ןגעק טריטסעטַארּפ טלעװזור טנעדיזערּפ םוצ ,ץנעגילעטניא ןופ

 :טשינ טרעדַאפ ןוא ןטסישַאפ יד ךרוד דירדַאמ ןֹופ גנורידראבמָאב

 ."גנורינער ,,:ַאקנַארפ ןופ גנונעקרענָא

| 

 רעבמעצעד

 .עיצנעלַאװ ןיא ןזעמרַאק ןופ גנוציז -- 1

 נער רעשיליוּפ רעד ןופ ןַאגרָא --- 'יקסלַאּפ רָאטינַאמ , רעד -- 9

 ,רעגריב עשילוּפ יד ןַא ,טַאקינומַאק ַא טכעלטנפערַאפ --- גנֹור

 .מכעררעגריב עשיליופ ןרילרַאפ ןלעװ ,עינַאּפש ןיא ןפמעק סַאװ

 ;רַא ןֹוא רעלטפַאשנסיװ ,רעביירש עשיזיוצנַארפ 1900 ןופ לעּפַא -- 9

 טימ ןסייררעביא לָאז יז ,גנוריגער רעשיזיוצנַארפ רעד ֹוצ ןטסיט
 .קיטילַאּפ:ץנעװרעטגיא:משינ רעד

 טכא יד ןנעװו ײטרַאּפ רעשישסינומַאק רעשינַאּפש רעד ןֹופ ףורפיוא -- 8
 :גָא ןשיװצ .םזישַאפ ןרעגיא ןגיז ֹוצ קימיינ ןענעז טָאװ ,ןעגנוגנידַאב
 :ולוגער עקרַאטש ַא ןפַאש :ןגָאלשעגרַאפ ײטרַאּפמַאק יד טָאה ןרעד
 :גיא ,טמַאשרעריפנַא עשירעפשילימ עטריזילַארטנעצ ַא ןוא ײמרַא ער
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 משיג , יד וצ ףוס ַא ןכַאמ ,דנַאלרעטניה ןיא ןילּפיצסיד:המחלמ ןריפ

 יד ןריזילַאנַאיצַאנ ,ןעגנומערטסיורַא עשיטסיכרַאנַא ?עטרילַארטנַאק

 :רַא ןריפנייא ,עירטסודניא:המחלמ עקרַאטש ַא ןפַאש ,עירטסודניא

 .ןעלטימסָאמ .א .א ןקירבַאפ יד ןיא לַארטנַאק:רעטעב

 :טנַארפ -- "קַאשטשװָארבמַאד ,ןֹופ רעמונ רעטשרע ןענישרעד

 ?װַארבמַאד װַאלסַארַאי ןופ .ג .א ןַאילַאטַאב ןשיליוּפ ןופ גנוטייצ

 .יקס
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 רַאונַאי

 ;קינײארַאפ ןופ עלַארטנעצ ןוא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשינַאּפש

 ;רַאפ ֹוצ ףורפיוא ןעמַאזנימעג רעטנוא ןביירש ןטאקידניס עט

 .סעיצַאזינַאגרַא עדייב ןופ רעוט ןשיװצ םייקינייא יד ןקרַאטש
 רעדירדַאמ ןפיוא ןָא טמוק עדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא ע8:14 יד

 .טנַארפ

 ןרישזַאננַא ֹוצ ךיז טָאברַאֿפ טכעקטנפעראפ גנוריגעה עשילגנע
 .עינַאּפש ןיא ףמַאק ןיא קיליװיירפ

 טָאברַאפ טכעלטנפערַאפ ןטַאפטש עטקינײארַאפ ןופ גנוריגער

 .עינַאּפש ןייק ןרָאפוצסױרַא
 ;ובמַא רַאפ טעטימַָאק ןופ רעציזרָאפ --- ייווננימעה .ע רעביירש

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד רַאפ ןסנַאל

 ןגעװ ָאנַאישט ןוא ינילַאסומ ,גנירעג ןופ ?ײטנַא טימ גנוטַארַאב

 ןופ טײז רעד ףיוא זַא ,שרעלקרעד ינילָאסומ .עינַאּפש ןיא ענַאל
 .ןטַאדלַאס עשינעילַאטיא טנזיוט 44 ןפמעק ןטנַאילעבער יד

 .ןַאילַאטַאבַײקסװַארבמַאד םעד טכוזַאב זערַאט סירַאמ

 ענעדישרַאפ ףיוא ןפמעק סָאװ ,ןרענַאיצילימ עשידיי רעטרעדנוה

 ;וליבוי םֹוצ ןעגנוסירגאב עכעלטנעמַאנ ןקיש ,ןטנָארפ עשינַאּפש

 ;רַאפ ןענעז ןעגנוסירגַאב עלַא ."עסערּפ עיינ,, רעזירַאּפ ןופ רעמונ

 .רעמונ:ײליבוי ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע
 2מָאק) ןעגנוטכיר:רעטעברַא עשידיי ןופ טעטימָאק:רינידרָאָאק

 ילַאס טריזינַאנרַא ןירַאּפ ןיא (דנוב ןוא ןויצ:ילעוּפ עקניל ,ןטסינ

 טלמַאזעג טרעוו'ס .קילבוּפער רעשינַאּפש תבופל עיצקַא:פעטירַאד
 .קנַארפ טנזיופ 0



 א

 ןשיװצ .1942 ,(עקירפאידרָאנ) אפלעשזד ןופ רעגאל ןוא רעפמעקײעונאּפש עמורג א

 ,שזַאלגופ ןַאו ,רעבַאה לעינאד ,רעסעב טנומגוז ,קושטנורָאט קורנעה :ערעדנא

 האלסעלַאב ,וקסרָאװַאי שועימושזאק ,יקסנַאמוש ןישמרַאמ ,סוָאלעיב ןַאולוו

 ןַאטַאנ ,וקסנַאשוור װאלסונַאטס ,ץנָאואז ונָאטנַא ,רעלפַאק טלָאדא ר"ד ,וקסלעבול

 לא ר

 שוובעווע ,גרעבנעזָאה לַאקוחי ,שטיװָאלװב קַאזוא ,רענביה ןַאולוו  ,ןַאמלוא

 ?שדריעשזד שזָאגעשזג ,רוש שוונעגוע ,טעמאס ןָאעל רייד ,אקילָאּפ רטָאיּפ ,ןיקרָאװד

 ונָאטנא ,רעפארפ ןָאעל ,גרעבנעטָאר דוד ,סקופ ,ו ,וקסװָאכוונָאק לעומאס ,וקסװַאג

 .קאשו  ףעווו ,אקוװפיץילאק ןאפעמס ,ןַאמסוו ןַאוראמ ,יקסװַאקאּפש

 ,וקסונוד וואלסודַאלװ
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 ַא יסמייט קרָאינוינ , ןיא ןכעלטנפערַאפ רעביירש רענַאקירעמַא 98 --

 רַאורבעֿפ

 :רַא ןשינַאּפש ןטשרע ןֹופ גנונעפעדעד רָאפ טמוק עיצנעלַאװ ןיא
 .טעמיסרעווינוא:רעטעב

 :םעראבכײלג ןנעװ טערקעד טכעלטנפערַאפ טרעװו עיצנעלַאװ ןיא

 .יורפ רעשינַאּפש רעד ןופ גנוקיט

 יד ןיא ןײרַא ענַאלַאמ טלַאפ ןפמַאק עטרעטיברַאפ געט 9 דָאנ
 .ןטסישַאפ יד ןופ טנעה

 רענײמעגלא ןגעװ גנורינער רעשינַאקילבוּפער רעד ןֹופ שערקעד

 .טסניד:רעטילימ

 שזַארטיברַא ןעמענוצרעטנוא טייקשירג טרעלקרעד טלעװזור

 .םידדצ עקידנפמעק יד ןשיװצ

 טדנעװ ײשרַאּפמָאק רעשיליוּפ רעד ןופ .ק .צ ןופ םונעלּפ רעטפניפ
 2וּט ןֹוא ןענײרַאפ:ןסַאלק ןופ עלַארטנעצ ,"דנוב , ,.ם.ּפ.ּפ וצ ךיז
 רעד תבוטל עיצקַא:טעטירַאדילַאס רעמַאזניימעג ןגעװ ײטרַאּפ:םירע
 ןַא טכעלטנפערַאפ ײמרַאּפמָאק ןופ .ק .צ .קילבוּפער רעשינַאּפש
 :ַאבשקסװַארבמָאד וצ ווירב ַא ןוא קלָאפ ןשיליּפ םוצ לעּפַא
 .ןַאולַאמ

 ץרעמ

 ךרוד עינַאּפש ןיא טעטש ענעפמַא ןרידרַאבמָאב ןגעק טסעטָארּפ
 :ןבירשעגרעטנוא ןרעדנַא ןשיװצ ןבָאה טסעטָארּפ םעד .ןטסישַאפ
 ןָאטּפײא ,סיאופ רעלקניס ,רעשיפ .ד ,רענקלָאפ . וו ,לעװדלַאק .ע
 .רעלקגיס

 .ןטרַאק:טיורב םריפעגנייא ןרעװ עיצנעלַאװ ןיא --
 ןופ רעשסינימ:ןרעסיוא םוצ ןקיש ַאונעג ןופ ןעיורפ עשינעילַאטיא
 דלאנ םַארג 420 טימ ?קעז ןדײז ַא קילבוּפער רעשינַאּפש רעד
 ;םיוא סּלַא תועבטמ:טלעג ענרעבליז םַארג 089 ןוא (ךדעלרעגניפ)
 .קלָאפ ןשינַאּפש ןטימ טעטירַאדילָאס ןופ קורד
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 ן820 םוצ ךיז טדנעװ ײטרַאּפמָאק רעשיזיוצנַארפ רעד ןֹופ .ק .צ
 נַאּפמש תבוטל ץנערעפנַאק רעמַאזנימעג ןגעװ לַאנָאיצַאגרעטניא

 .קילבוּפער רעש

 עיצַאטסעפינַאמ:סקלַאט עזעידנַארג -- עגַאלַאמ ןופ ןלַאפ ןכָאנ
 :םגירק עטסעפ א ןריפ לָאז גנוריגער יד ,גנורעדָאפ ,עיצנעלַאװ ןיא

 ,קיטילָאּפ

 :אכַאלַאדַאװג ףיוא יימרַא;ססלָאפ רעשינַאּפש רעד ןֹופ ןגיז --- 20--2

 -- ל5
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 .טנַארפ ןלַארטנעצ ןפיוא ןפמַאק ענעסיברַאפ .טנָארפ רער
 :דנַאל א ןפַאש ןגעװ גנוריגער רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ טערקעד

 עיצקודָארּפ:רַארגַא ןופ עיצַאזינַאנרָא רעקיסעמנַאלּפ רַאפ עיסימָאק

 .עינַאּפש ןיא

 ץ ר ע סם

 ערעײז ןוא ןטסינומָאק ןקיטײזַאב ןָא טבייה ָארעלַאבַאק ַאגרַאל
 ;טיִלָאּפ ןופ טַארַאּפַא ןֹופ ןוא ןבַאטש:ײמרַא ןופ רעקיטַאּפמיס
 .ןרַאסימָאק
 ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןופ ןָא ןעמוק םיריוטקָאד סעּפיקע 2

 .רעטעּפש ןֹוא לירּפַא ןיא -- עקידרעפייוװ .עינַאּפש ןייק

 .לירּפַא

 רעשינַאּפש רעד טקיש ךיירקנַארפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 .סנַאלבמַא:רַאטינַאס ַא קילבוּפער

 2ַאּפש ןֹופ טעטימַאק:װישוקעזקע םענופ טַאקינומָאק רעמַאזניימעג
 טעדלעמ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק ןֹוא רעשיטסילַאיצַאס רעשינ

 ןשיװצ םעטימַאק:סגנוקידנעטשרַאפ ןלַאנַאיצאנ א ןופ גנוײטשטנַא

 .ןעײטרַאּפ עדייב

 :על ןשישטייד ןכרוד ַאקינרעג ןופ גנורידרַאבמַאב עכעלרעדיוש

 .*רָאדגָאק , ןָאינ

 וַאנַאדז --- סעיצַאזינַאגרָא:רעטעברַא עשיליוּפ ןופ רעײטשרַאפ

 :יור ןֹוא (יידנוב ,) רעטלַא ,(ןענײרַאפײןסַאלק עלענַאיסעּפַארּפ) יקס

 .ןַאילַאטַאב:ײקסװַארבמַאד ןכוזַאב -- (ײטרַאּפמָאק) "לאור, רעכ

 ףישטרעציירק עשיטסישאפ טרעטעמשעצ עיצַאיװַא עשינאקילבופער

 .רעדנַאטנַאס ןֹופ טרַאּפ ןבענ "?ַאינַאּפסע;
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 יאמ

 ימפאשטהָא ערעדנַא ייר א ןוא עגַאקעצרַאב ןיא ןפמאק:ןסַאג -- 40
 2ּפ ןוא ןטסיכרַאנַא .ץ'גיװַאהּפ רענַאגַאדַא ןוא עינַאלַאטַאק ןיא

 :םקלַאפ ןֹופ סעיצאזינַאגתַא ןגעק ןפמעק (ןטסיקצַאהפ) ןטסימ

 םגעדיזערּפ ןופ ףֹור ןפיֹוא .טעברַא ּפַא ןלעטש ןקירבַאפ .טנַארפ

 .טקעטשענּפָא ןפמַאק:רעדירב יד ןרעוװ סינאּפמַאק

 עשיגַאלַאטַאק עקילײװשיײצ עײנ ַא ןפַאשעג טרעװ ענַאלעצרַאב ןיא -- 0
 א טכעלטנפערַאפ גגוריגעה עשינַאקילבוּפער עשינַאּפש .גנוריגער

 ןגַארפ רעביא טמענ גנוריגעד עלַארטנעצ יד ןכלעוו טיוק ,םערקעד
 .עינַאלַאטַאק ןיא גנוגעדרַא רעכעלמנפע ןֹוא םייקרעכיז ןופ

 אל .מ ,קַאירָאמ .פ -- עלעוטקעלעטניא עשילױפַאק עשיזיוצנַארפ -- 8

 :רַאפ .א.א עדרוב .ק ,עינומ .ע ,ןעשירַאמ .י ,סָאב יד .צ ,ַאורק

 ןופ גנורידרַאבמַאב רעשירַאברַאב ןנעק טסעטָארּפ ַא ןכעלטנפע

 .ָאגנַאריד ןוא ַאקינרעג

 ,ןײטשגײא .ַא יז ןשיװצ ,ןטסילַאוטקעלעטניא רענַאקירעמַא 76 -- 0

 ,ןרָאטַאנעק ייד ַא ,ןָאסמיטס .ח ,ןצנעפ .א ,ןירג .וװ ,רעקעב .ד .נ

 עכעקמסירק ,רענעמסערהטנַאק ,ןטעטיסרעוװינוא ןופ ןרָאטקער

 גגורידראכבמַאב ןגעק ןריטסעטַארּפ -- רעניבַאר ןוא עכעלטסייג

 .ַאקיגרעג ןומ

 .טרינַאיסימיד ָארעלַאבַאק ָאגרַאל ןופ גנוריגער -- 9

 .גנוריגער עײנ טפאש ןירגענ ןַאוכ --- 77

 .ַאקינרעג ןֹופ גנושכינרַאפ ןגעק טריטסעטָארּפ ןַאמ ךירנייה ---

 :שטיוד ,, רעציירק ןשישטייד ךרוד שרידרַאבמַאב טרעװ אירעמלַא -- 1

 ,"דנַאפ

 :ץנעװרעשניא:טשינ ןֹופ סױרַא ןטערט עילַאטיא ןוא דנַאלשטייד ---

 .טעטימָאק

 יא מ

 .דנַאל:ןקסַאב ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ עיצַאוקַאװע ---

 -ַאטקעה ןַאילימ 9 רעבירא ןעמונעגמורא םָאה םרָאפערײרַארגַא-

 .דרע

109 



 יז ריפ

- 1 

-- 0 

--+ 8 

-- 4 

-- 6 

206 

 ןָאלַאטַאב ַא טרימרָאפ סרעװ עדַאגירבַײקסװָארבמַָאד רעד ןיא
 ןָאלַאטַאב םעד ןיא .סקָאפַאלַאּפ טָאירטַאּפ ןשינַאּפש ןופ .נ .א

 .עינַאּפמָאק:ןיװטָאב יד ןײטשטנַא רָאי ףוס טעװ

 ןיא לײטנָא ןעמענ ךײרקנַארפ ןיא סעיצַאזינַאגדָא;סקלָאפ עשידיי

 .ָאאבליב ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ תבוטל עיצקַא;טעשירַאדילַאס

 ינוי

 ןופ ײמרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשינַאּפש

 ןדנעו (ןענײראפָארּפ יד ןופ עלארטנעצ) .עט.עכ .וא ןוא עינאּפש

 ;ןעטניא רעמאדחעטסמא םוצ ,לַאנַאיצאנרעטניא ןפייווצ םוצ דיז

 ןשיטסינומָאק םֹוצ ןוא ןענייראפ עלענַאיסעפָארּפ ןֹופ לַאנָאיצַאנ

 עיצקַא עמאזניימעג א ןעמענרעטנוא ןלָאז יז ,לַאנַאיצאנרעטניא

 .קלָאפ ןשינאּפש ןופ גנוקידייטראפ רעד ראפ

 :רעטגיא ןשיטסינומָאק ןופ טעטימַאק:וװיטוקעזקע ןופ ןעמָאנ ןיא

 .רעפשנע ןוויטיזָאּפ א װָארטימיד טיג לַאנָאיצַאנ

 ןשיטסילַאיצַאס ןופ רעציזרָאפ םוצ ןװָארטימיד ןוט עמַארגעלעט

 א רַאפ עיסימָאק:סגנודניברַאפ ַא ןפַאש ןגעװ לַאנָאיצאנרעטניא

 .קלָאפ ןשינַאּפש םעד תבוטל עיצקַא רעמַאזניימעג

 טָאה ינילָאסומ ןַא ,טביירש ײמרַא רעשינעילַאטיא ןופ ןַאגרָא

 :לָאס עשינעילַאטיא טנזיופט 100 עינַאּפש ןייק טקישעגסױרַא ןיוש

 .ןטַאד
 לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ רעציזרַאפ ןופ עמַארגעלעט

 ןגעװ ןרידיצעד וצ ןטכַאמלופ םיא ןלעפ סע ןַא ,ןװָארטימיד .ג וצ

 .קלָאפ ןשינַאּפש ןרַאפ ףליה
 ;ניא ןט:2 ןופ רעציזרָאפ םוצ ןװָארטימיד .ג ןופ עשעּפעד עטייווצ
 .רעקורב עד -- לַאנַאיצַאנרעמ

 :ערפ ףיוא המכסה טיג ןװָארטימיד וצ רעקורב .ד ןופ עשעּפעד

 .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ רעיטשרַאפ טימ גנופ

 :טסַאל ןטײװצ א ןקיש ןיראּפ ןיא סעיצאזינאנרַא;סקלַאפ עשידויי

 .עינַאּפש ןייק גנודיילק ןוא ןייּפש טימ ָאטיוא

 ןופ טריאוקַאװע ןרעװ םייל עטלַא ןוא רעדניק ,ןעיורפ םנזיופ 0

 .ךיירקנַארפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ַאַאבליב

 :רעטניא:טשינ ןיא ןײרַא קירוצ ןטערט דנַאלשטיײיד ןוא עילַאטיא

 .טעטימָאק:ץנעוו



 .ָאאבליב ןריאוקַאװע וצ ןעגנוװצעג רעטילימ שינַאקילבוּפער 0 ---
 ןֹופ רעײטשרַאפ ןופ (ךיירקנַארפ) סָאמענַא ןיא ףערטנעמַאזוצ -- 1

-- 4 
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 טייקידנעװמיונ טסעפ ןלעטש יז .לַאנַאיצאנרעטניא ןטײפ ןוא ןט2

 .עינַאּפש תבופל עיצקַא רעמאזניימעג ןופ

 ?סמַא ןוא ןט22 ןופ טעטשימַאק:ויטוקעזקע ןופ גנוציז עמזַאנײמעג

 תבוטל ןסולשַאב ײר ַא ןָא טמענ לַאנַאיצַאנרעטניא רעמַאדרעט
 עיצקַא עמַאזניימעג ּפָא רעבַא טפרַאװ ,קילבוּפער רעשינַאּפש רעד

 רב עד ,לַאנַאיצַאנרעטניא ןט22 ןופ רעציזרָאפ .ןטסינומָאק טימ

 ערעײז ןופ ןרינַאיסימיד ,רעלדַא -- רַאטערקעט;לַארעגעג ןֹוא רעק

 .עיסימיד יד ןָא טשינ טמעג טעטימָאק:וװימוקעזקע .סגטסָאּפ

 ןפיױוא טקישעג ןרעװ סעדַאנירב עלַאנַאיצַאגרעטניא -- ינוי ףֹוס
 .עפענורב ןופ טנָארפ

 יפו

 2טסילַאיצַאס וצ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשינַאּפש ןופ ווידמב ---

 .ןעױטרַאּפ עדייב ןֹופ גנוקינײארַאפ ןגעװ עינַאּפש ןופ ײטרַאּפ רעש
 .עניכ ןגעק ןַאּפַאי ןֹופ עיסערנַא

 ןס22 ןֹופ רעײטשרַאפ ןופ ףערטנעמַאזוצ רָאפ טמוק ןירַאּפ ןיא

 :רעטניא (ןערַָאט ןֹוא ןעשַאק) ןט29 ןוא (רעלדַא ןוא רעקורב עד)

 .לַאנַאיצַאנ

 ןיא קילבוּפער רעשינַאּפש רעד תבושפל ןעגניטימ:טעטירַאדילָאס

 ,דגַאברַאטנמַאר ןיא םעטש ערעדנַא ןוא ָאנילַאטס ,קסגימ ,װָאקרַאכ
 ןופ םנגעג רעד ןיא ,טנַארפ רעדירדַאמ ןפיוא ןפמַאק עגעסיברַאפ
 .טנַארפ רענַאנַארַא ןפיוא ןוא עטענורב

 טסוניוא

 ;ורפ רעד ,, גנומייצ:טנַארפ רעשידיי ןופ רעמוג רעטשרע ןענישרעד --
 ."רעפמעק טםייה

 ןבײרש ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטסינומָאק עשינַאּפש ---
 ןשיװצ רָאפ טעז רע .םַארגָארּפ:עיצקַא ןעמַאזנימעג ַא רעטנוא

 .המחלמ יד ןעיובסיוא ,ײמרַא:סקלָאפ יד ןקרַאטשרַאפ :ןרעדנַא

 :געטניא ,ןעמַארנַארּפ עשימָאנָאקע ןופ עיצַאגידרַָאָאק ,עירטסודניא
 ?נידאב:סנבעל יד ןרעסעכסיוא ,עיצקודָארּפ;רַארגַא ןופ עיצַאקיפיס
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 ,טנָארפ:טקלָאפ םעד ןקרַאטשרַאפ ,ןשטנעמ:סטעברַא ןופ ןעגנוג

 :גיא ףיֹוא עיצקַא:סטייהנייא ,טנגוי ןופ ,ןענײרַאפַארּפ ןופ טייהנייא

 | .ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעמ
 טריפ ײמרַא עשינַאקילבוּפער ,טנַארפ:ןופצ ןפיוא ןפמַאק ערעווש

 2ַאס ןופ גנוטכיר רעד ןיא טנָארפ רענָאגַארַא ןפיוא עװיסנעפָא ןַא

 .עסַאגַאר
 .ָאטניק גנוטסעפ ןרעבָארעד סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא

 .רעדנַאטנַאס ןטנַאילעבער יד ןעמענרַאפ טנָארפ:ןופצ ןפיוא

 רעבמעטּפעס

 .(ןליוּפ) עקָארק ןיא םורעיוּפ ןוא רעטעברַא טנזיוט 10 ןופ גניטימ

 ןגעװ טדער יקסווָאנַאדז --- ןענײרַאפ .פָארּפ ןופ דעוט:רעטעברַא

 2קיֹוּפ יד גנוסירגַאב רעביא טקיש ןוא קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק

 .עינַאּפש ןיא רעפמעק עש

 ,ןָאגַארַא ץניװַארּפ רעד ןיא סױורַאפ טײג ײמרַא עשינַאקילבוּפער

 .ןטפַאשטרָא ערעדנַא ייד ַא ןוא עטישטלעב טמענרַאפ

 :ָאס ןוא רעשיטסינומָאק רעשיזיֹוצנַארפ ןופ עיסימָאק:סגנודניברַאפ

 וצ גנוריגער עשיזיוצנַארפ יד ףיוא טרעדָאפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד רעװעג ןקיש

 לײשנָא ןשידי ןגעװ גנולעטשסיוא ןַא טנפעעג טרעװ זירַאּפ ןיא

 .גירק ןשינַאּפש ןיא

 ;טמעטש טרעדָאפ עגיל:רעקלעפ ןיא ןירגענ .כ רעימערּפ ןופ עדער

 :עננָא ,עינַאּפש ןגעק עילַאטיא ןוא דנַאלשטיײד ןופ עיסעדגַא ןעל

 :םעלגעמ גנוריגער רעשינַאּפש ןבעג ,עיסערגַא רעד ןגעק םירש ןעמ

 2ידנעלסיוא עֶלַא עינַאּפש ןופ ןעיצקירוצ ,רעװעג ןפיוקוצנייא םייק

 .א .א רעפמעק עש

 רעפמעק יד זַא ,טמיטשאב רעטסינימ:סגירק ןשינַאּפש ןופ טערקעד-- 82

 ,טכער עבלעז יד ןופ ןסינעג סעדַאגירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ

 רב עלַאנָאיצַאנרעטניא .ןריציפָא ןוא רענלעז עשינַאּפש יד סָאװ

 .ײמרַא רעשינַאקילבוּפער ןופ לייט רעלַארגעטניא ןרעװ סעדַאג

 2ָאזער ןָא טמענ עװענעשז ןיא עגיל:רעקלעפ ןופ עיסימָאק עט:6 -- 0

498 

 :ירעט רעשינַאּפש ףיוא ,, זַא ,ססעפ טלעטש ,עינַאּפש ןגעוו עיצוֿכ

 טײדַאב סָאװ ,ןעײמרַא עשידנעלסיוא עתמא ךיז ןעניפעג עירָאט

 ."עינַאּפש ןופ ןגַארפ ןיא ץנעוורעטניא עשיטקַאפ
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 ןלרַאפ ןֹוא ןַאכיכ ןופ ןלַאפ ןכַאג --

 רע ב סע ט פ עם

 ?עדנוװרַאפ עּפורג ַא ןַא טמוק ןירַאּפ ןבעג ,ןָאב

 .ןדיי ךיוא ייז ןשיװצ ,רעפמעק עלַאנַא

 רעבָאטקָא

 םיירג ןיא קילכוּפער עשינַאּפש יד זַא ,פרעלקרעד ןירגענ דעימערּפ
 עילַאטיא ןַא ,גנידַאב ןטימ עקיליוויירפ עשידנעקסיוא ןעיצוצקירוצ
 ײמרַא:ץנעװרעטניא ריא ןעיצקירוצ םעוו

 ַא ןופ לַאטיּפש ןיא

 גָאיצַאנרעטניא עמ

 3 ןפלעה ֹוצ םסולשאב ןָא ןעמענ ןענײראפַארּפ  רעקרָאינוינ 48 --

 .עינַאּפש ןיא רעפמעק רענַאקירעמַא

 םולשַאב ןַָא טמענ ןַאדנַאל ןיא עיסימַאק:ץנעװרעטניא:טשיג --

 ?תצמסעפ ידכ ,עינַאּפש ןײק עיסימַאק עלעיצעפס ַא ןקישוצסיורַא

 טעברַאסױא ןוא ןטנַאטַאכמַאק עשידנעלסיוא לָאצ יד ןלעטש

 .ײז ןעיצקירוצ ןֹופ םקעי

 .(טנַארפ:ןופצ) ןָאכיכ ןריאוקַאװע רענַאקילבוּפער

 דו

 2ַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא טרעדַאפ ,ילטע ,ײטרַאּפ:רָאביײק ןופ רעריפ |

 .רעװעג ןפיוקגייא גנוריגער רעשינגַאּפש ןכעלגעמרעד טנעמ

 ;טנפערַאפ עװקסַאמ ןיא ןענײרַאפָארּפ עשיטעיװַאס ןופ גנוריפנָא ---
 :ער רעשינַאּפש תבוטל גנולמַאז:טלעג יד ןַא ,טַאקינומַאק ַא טבעל

 .לבור ןָאילימ 47 רעבירַא טכַארבעגנײרַא טָאה קילבוּפ

 :ַאװ ןופ טרַא:ץיז ריא רעכיא טנַארט גנוריגער עשינַאקילבוּפער

 .עגָאלעצרַאב ןייק עיצנעק
 טפור ,ן'ניװַארּפופצ ןופ טס

 .ןורעזער עלַא ןופ עיצַאזיליבַאפ רעלופ וצ ײטרַאּפמַאק

 ר ע ב ָא ט ק ָא

 תכוטפ עשראװ ןיא ןריטסעפינאמ עכעלשננוי טנזיופ 10 רעכעה -

 .קסילבופער רעשינַאפש רעד

 רעבמעוװַאנ

 טמענ עינַאּפש ןיא סעיצַאזינַאגרַא;טנגוװ עטקינײארַאפ ןופ גנוריפנָא
 ןלַארטנעצ ןופ רעדילנגטימ טנָארפ ןפיוא ןקיש וצ םולשַאב ןָא

 .וימקַא
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 .ענָאלעצרַאב ןייק טרָא:ץיז רעיז ןריפרעביא ןסילשַאב ןזעטרַאק

 ןעװ ןַאלּפ ןשילגנע ןָא טמענ טעשימַאק;ץנעװרעטניא:טשינ

 .עקיליוװיירפ עשידנעלסיוא עינַאּפש ןופ ןעיצקירוצ

 :װרד) טקַאפ:ןרעשנימַאקטנַא ןבירשעגרעטנוא טרעװ םיור ןיא

 .(ַאיקָאט---םיור---ןילרעב :קע

 :עצרַאב ןיא גנוריגער רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ גנוציז עטשרע
 .ענַאפ

 :ץיז) עקנַאמַאלַאס ןייק רעײטשרַאפ ןלעיציפַא;טשינ טקיש דנַאלגנע
 .(ָאקנַארפ ןופ טרַא

 תבוטל עלישט ןופ טָאטשטּפױה ןיא ןרירטסנַאמעד ןַאמ טנזיוט 0
 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד

 .דנַאלגנע ןיא רעײטשרַאפ ןייז טמיטשַאב ַאקנַארפ

 ןגעװ גַאלשרָאפ םעד ןָא ּפיצנירּפ ןיא טמענ גגוריגער עשינַאּפש

 .ןטנַאטַאבמַָאק עשידנעלסיוא ןעיצקירוצ

 :ַאּפסיד ייז .טסקַאװ ןטנַאילעבער ןופ טכיוועגרעביא רעשירעטילימ ---

-- } 

200 

 490 ןגעק ןַאמ טנזיופ 000 ןופ לָאצ רעד ןיא ײמרַא ןַא טימ ןריג

 .קילבוּפער רעד ןופ טייז רעד ףיוא טנזיוט

 רעבמעצעד

 .ילפע ןופ גנוריפנַָא רעד רעטנוא
 ײטרַאּפ:רָאבײל רעד ןופ עיצַאנעלעד ַא ןָא שמוק דידדַאמ ןייק

 בלאהרעגיא טרעװ עטנעידרַאט ןבענ ןַאגַארַא ןופ טנַארפ ןפיוא

 :ַאלַאּפ ןָאילַאטַאב ןיא עטייװצ סלַא ,עדַאגירבײקסװַארבמָאד רעד

 ָארַאק -- טנַאדנעמָאק .עינַאּפמַאק:ןיװטָאב יד ןפַאשעג ,סקָאפ

 .ןַאמטוג

 ר ת

 ןפימ עיצקַא:למַאז יד טקידנערַאפ ןבָאה עקיליוװירפ עשיליוּפ יד

 יד רַאפ םירישכמ ערעדנַא ןוא רָאטקַארט ַא ןפיוקוצנייא ליצ

 48 רעביא טכַארבעגנײרַא טָאה גנולמַאז יד .םירעיוּפט עשינַאּפש

 עשידי טקילײטַאב ריז ןבָאה גנולמַאז רעד ןיא .סעטעזעּפ טנזיוט

 .ןלױּפ ןופ עקיליוויירפ
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 רעלעוררעט ןפיוא עװיסנעפָא ןָא טבייה ײמרַא עשינַאקילבוּפער

 יד ןופ עװיסנעפַא ךיז עקידנשיירנוצ יד ןרעטש -- ?יצ .טנַארפ

 .דירדַאמ ןגעק ןטנַאילעבער
 ןגעק טטעטָארּפ ןָא טמענ ןטסיטרַא רענַאקירעמַא ןופ עיצַאזינַאגרַא

 .עינַאּפש ןיא ץנעוורעפניא רעשיטסישַאפ
 ."ןיװמָאב , גנוטייצ:טנָארפ רעשידיי ןופ רעמונ רעטשרע ןענישרעד -

18 

 רַאונַאי

 .לעורעטפ טמענרַאפ יימרא עשינַאקילבוּפער

 .עטיופ 190 --- .ענַאלעצרַאב טרידראבמַָאב עיצַאיװַא עשיטסישַאפ

 000 --- ןט280 םעד ;עטיױוט 180 --- גנורידרַאבמַאב עיינ --- 8

 .עטעדנוװרַאפ רעטרעדנוה ןוא עטיוט

 רַאורבעפ

 ןופ ןעײטרַאּפ עלַא .ענַאלעצרַאב ןיא .טנעמַאלרַאּפ ןֹופ גנוציז

 .גנוריגער:ןירגעג רעד ןופ קיטילָאּפ ןקיטעטשַאב טנַארפ:טקלַאפ

 2ער זַא ,רעטסינימ:סגנוקידייטראפ ןשינַאקילבוּפער ןופ גנורעלקרעד

 ,םעטש ןרידרַאבמָאב ֹוצ ןטַאברַאפ טָאה גנוריגער עשינַאקילבוּפ

 .ןטנַאילעבער ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןענעז סָאװ

 ןיא ןעגנוטכיר:רעטעברַא עשידיי ןופ טעטימַאק:סגנוקידנעטשרַאפ

 גנודײלקַאב ןטעלּפמַאק 200 ןפַאש רַאט עיצקא טרעלקרעד זירַאּפ

 .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ראפ

 ,דנַאל:ןקסַאב ןופ טנַארפ;סקלַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס
 רעטייװ ןלעװ ןשנַאילעבער זַא ,גנורינערגַאקנַארפ ןופ גנורעפקרעד

 ,םעטש עשינַאקילבוּפער ןרידרַאבמַאב

 ?סע ןפיוא עטעסַאבלַא ןופ ּפָא טרָאפ ןיװטָאב עינַאּפמַאקנװרעזער

 .טנָארפ רערודַאמערט

 רעשירַאצײװש רעד וצ דיז ןדנעװ ןסַאטוּפעד עשירַאצײװש 0

 טעטש ענעפָא ןרידרַאבמַאב ןגעק ןרינעװרעמניא לָאז יז ,גנוריגער

 .עינַאּפש ןיא

201 
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 ;רעב יד ןיא טכַאלש רעד ןיא סיוא ךיז טנכיײצ עינַאּפמָאק:ןיװטָאב
 .ַאדַאמעק ַארעיס ןופ

 ;עג ,עינַאּפמַאק:ןיװטָאב ןופ טנַאדנעמַאק רעטשרע ,ןַאמטוג לָארַאק -

 .ַארודַאמערטסע ןופ טנַארפ ןפיוא ןלַאפ

 --- ליצ .ַארֹודַאמערטסע ןיא ײמרַא רעשינַאקילבוּפער ןֹופ ףירגנָא -

 ןופ עגַאל וװ ,טנַארפ רעלעורעט ןופ תוחוכ עשיטסיקנַארפ ןעיצּפָא

 .ךיז טרעגרערַאפ רענַאקילבוּפער
 יד ע0:46 .ןטסישַאפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא לעורעט

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טָאטש ןיא טפמעקעג טָאה סָאװ ,עיזיוו

 :רַאפ ןֹוא גנולגנירמורַא רעביא טסייר ,ָאניסעּפמַאק לַארענעג ןופ

 .תֹוחוכ עשינַאקילבוּפער עקירעביא יד טימ ךיז טקינײא

 רעשינַאּפש רעד ןֹופ ָארויב;שילַאּפ שרעדָאפ לעורעט ןופ ןלַאפ ןכָאנ
 ;:טקלָאפ ןופ תוחוכ עֶלַא ןסילשנעמַאזוצ ײטרַאּפ רעשישסינומָאק

 גנוקינײארַאפ ,ןעײטרַאּפ עשישסיסקרַאמ ןופ גנוקינײארַאפ ,טנָארפ

 (ןענײרַאפָארּפ עשיטסיכרַאנַא) .עט .גע .עס ןוא .עט .עכ .וא ןופ

 .גנוריגער:טנַארפ:סקלָאפ רעד ןיא .עט .נע .עס ןופ ?ײטנָא ןוא

 יז .ענָאלעצרַאב ןיא (ַאירַאנָאיסַאּפ) ירורַאביא סערָאלָאד ןופ עדער

 ;ימ:םגירק ןופ קישילַאּפ:המחלמ עטרידיצעד טשינ יד טריקיטירק
 .ָאמעירּפ ָאיצעלַאדניא רעטסינ

 דר ַא ֹו ד ת ע פ

 ."ןיװמָאב , גנוטייצ:טנַארפ רעד ןֹופ 2 רעמונ ןענישרעד

 ץרעמ

 ןרימַאלקָארּפ טרעדַאפ ןפעטימָאק עשיטסיכרַאנַא ןופ ץנערעפנָאק

 ,עיצקודָארּפ ןיא ןעיורפ ןרעדילגנייא ,עיצַאזיליבָאמ ענײמעגלַא

 :,טסיכרַאנַא ןופ ?ײטנָא ,ײמרַא ןיא ןטסיװרעזער עלַא ןרעדילגנייא

 2ײרַאפָארּפ ןופ עלַארטנעצ רעשיטסיכרַאנַא ןוא עיצַארעדעפ רעש

 ןופ רעײטשרַאפ ןופ ?ײטנָא ,טנַארפ?סקלָאפ ןיא (.עט .גע .עס) ןענ

 .גנוריגער רעד ןיא .עט .גע .עס

 ופ טנַארפ ןפיוא עװיסנעפָא רעשיטסישַאפ ןופ בײהנָא
 נָא ײיר ַא ןוא עטישטלעב ןזַאלרַאפ וצ ןעגנוווצעג רענַאקילבוּפער
 .מעטש ערעד

 14 3 וי 5 + 142



 .(םולשנא) ךיירטסע ןעמענרַאפ ןעײמרַא עשירעלטיה --- 142

 יד סָאװ ,ןפמַאק יד תעב סיוא דיִז טנכייצ עינַאּפמַאק:ןיװטַאב --- 16--2

 ןבענ געט ףניפ ןופ ךשמ ןיא טריפעג טָאה עדַאגירב:ײקסװַארבמַאד

 ;ננירמורַא רעשיטסישַאפ ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז ידכ ,עטישטלעב

 :עֶג ריא סָאד זיא עדאגירב רעד ןופ טייקשידלעה רעד קנאהא .גנול

 .ןעגנוק

 ;רַאֿפ ,ענַאפ רעד ןופ ננורעגרערַאפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא -- 8

 ןעמַאזנײמעג ַא ןענײרַאפַארּפ ןופ סעלַארטנעצ עדייב ןכעלטנפע
 ןַאלּפ ןעמַאזניימענ ןשעברַאוצסיױא טייקידנעװפיונ ןגעוו םַאקינומַאק

 .קילבוּפער רעד ןופ גנוקידיײטרַאפ ןופ

 ןופ עיצַאזיליבַאמ ןנעװ גנוריגער רעשינַאקילבוּפעהד ןופ שערקעד -- 4

 .ןטסיוװרעזער עלַא

 עשידי יד וצ ?עּפַא, טכעלטנפערַאפ "עסערּפ עיײנ, רעזירַאּפ -- 9

 ."עינאּפש ןיא רעפמעק עשידיי יד ןופ ןסַאמ:סקלָאפ

 אב, רעציירק ןשיטסישַאפ טרעטעמשעצ טָאלפ רעשינַאקילבוּפער -- 0

 .?*םערַאעל

 .עּפסַאק יב עקַאטַארטנַאק תעכ שידלעה ןפמעק סעצניװטַאב --
 :רטנַאק יד , :טביירש ןָאילַאטַאב;םקַאפַאלַאּפ ןופ רַאסימַאק:טילָאּפ

 :ףיוא עטסנעש יד ןופ רענײא ןרָאװעג ןיא עּפסַאק יב עקַאטַא

 ."עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד ןופ ןעֹוט

 ;רַאֿפ וצ ןעננוװצעגנ רענאקילכבוּפעה  טנַארפ  רעגַאגַארַא  ןפיוא 7 --- 

 ןוא עמ .עכ .ֹוא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק ןופ ןטסעפינַאמ -- 8

 ןָא ףמַאק םעד ןצעזוצרַאפ ןוא דנַאטשרעדיװ וצ ןפור .עט .נע .עס

 .ןסימָארּפמַאק

 ןקריװ לָאז רע ,ןַאקיטַאװ םוצ ךיִז טדנעו גנוריגער עשיזיוצנַארפ =-- 9

 .םעמש 'ענעפָא ןופ גגורידרַאכמַאבכ ןלעטשוצּפָא ָאקנַארפ ףיוא

 ,עשיטנַאטסעטַארּפ רענַאקירעמַא 601 ןופ ווירב:טסעטָארּפ רענעפָא -- 1

 ןופ גנורידרַאבמַאב ןגעק ןפַאשיבכ עשיליוטַאק ןוא עשיטסידָאטעמ

 .עינַאּפש ןיא ןטסיקנַארפ יד ךרוד טעטש ענעפַא

 טלעמש ײטרַאּפ רעשיטסישאפ רעשינעילַאמיא ןופ טַאירָאטקעריד -- 9

 ;ַאּפש ןיא תוחוכ עטנפַאװַאב עשינעילַאטיא ןופ ?ײטנָא, זַא ,טסעפ

 סָאקנַארפ לַארענעג ןופ טנעמעלע רעקידנרידיצעד א זיא גירק ןשינ
 ."ןגיז

 = ןפס
(6 )(: 



 ןריזינַאגרָא ֹוצ קידנעגגירד טסילשַאב .עט .נע .עס ןופ טַאר;דנַאפ --- 4

 רעד ןופ תוחוכ יד ןקרַאטשרַאֿפ ידכ ,ןעגַאילַאטַאב עקיליוויירפ

 .ײמרַא:סקלָאפ
 ;ַאמ ןעײנ ןטסיקגַארפ .טנָארפ רענָאנַארַא ןפיוא ןפמַאק ערעווש -- 28

 .ןטפַאשמרָא ייר א ןעמענרַאפ ,סיור
 :עפעד ןוא ןטנַאלוטיּפַאק ןגעק ןירגענ ןאוכ ר"ר ןופ עדערגַאידַאר ---

 ןיא קיליויירפ ןרישזַאגנַא ךיז רענעמ עלַא טפור גנוריגער .ןטסיט

 .םעיציזָאּפ:סגנוקידײטרַאפ ןעיומ ןוא ײמרַא:סקלָאפ רעד
 ;נוקידײטרַאפ רעד ןיא .עדירעל וצ ךיז ןרעטנעענרעד ןטסיקנַארפ -- 1

 ןיא ןוא עדַאנירבײקסװָארבמָאד יד ?ײטנָא טמענ טָאטש רעד ןופ
 .עינַאּפמַאק:ןיװטָאב יד --- דנַאטשַאב ריא

 ץ ר ע מ

 טלעטש  ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיזיוצנַארפ ןופ ףורפיוא ---
 :ארא ןפיוא טציא ךיִז טרידיצעד ךיירקנַאהפי ןופו לרוג רעד, :טסעפ

 ןוא ץעגערג עשינאּפש:שיזיוצנארפ ןענעפע טרעדָאפ .?טנָארפ רענָאנ

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד רעוועט ןפיוקראפ

 לירּפַא

 ;יירפ טנזיופ 100 ןופ עינַאּפמַאק:ריטורקער ַא טנפע טנַארפ:סקלָאפ -- 1

 .גנויוב:עיצַאקיפיטרַאפ וצ טנזיופ 80 ןוא טנָארפ ןרַאפ עקיליוו

 יב סעקַאטַארטנַאק עכיירגיז ןיא ?ײטנָא טמענ עינַאּפמָאק:ןיװטָאב -- 2
 ;םעּפַאב ןעװעג ןענעז ןטסישַאפ וװ ,גרַאב ַא טםמענרַאפ ,עדירעל
 .פקיט

 :ןיוטַאב רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןלַאפעג עדירעק ייב ןפמַאק יד תעב ---

 .ריּפַאס השמ --- עינַאּפמַאק
 ;ַאקירעמַא רעד וצ לָאמַאכָאנ ךיז שדנעװ גנוריגער עשינַאקילבוּפער -- 8

 ןרַאפ רעוװועג ןלעטשוצ ףיוא ַאגרַאבמע ןפַאשּפָא ןגעװ גנוריגער רענ
 .קְלָאפ ןשינַאּפש ןקידנפמעק

 .עדירעל רענַאקילבוּפער ןזַאלרַאפ ןפמַאק ענעסיברַאפ רָאנ ---

 ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ףיוא טרעדָאפ גנוריגער עשינַאקילבוּפער -- 9
 ;ימסישַאפ יד ןסױטשּפַא- ןענַאק ֹוצ ידכ ,רעועג ריא ןפיוקרַאפ וצ
 .ןרָאסערגַא עש

 ;ב
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 ןופ גַאלשרַאפ ּפָא טפרַאװ סערגנַאק רענַאקירעמַא ןופ טייהרעמ ---
 רַאפ רעװעג ףיוא ָאגרַאבמע ןפַאשּפַא ןגעװו טָאקס ןאמסערגנַאק

 .קילבוּפער רעשינַאּפש

 ןיא (גנוריגער:טנַארפ:סקלַאפ עטצעל) גנורינער:םולב ןופ עיסימיד -- 8

 .ךיירקנַארפ

 םוצ ןטסיקנַארפ יד ךיז ןרעשנעעגרעד טנַארפ רענַאנַארַא ןפיוא ---

 .ָארבע ךיימ

 2ַאיצַאס ןָא גנוריגער עשיזיוצנַארפ עײנ טפַאש עידָאלַאד דרַאודע -- 0

 .ןפסיל

 ןיא םי ןשידנעללטימ םעד ןכיירנרעד עינַאּפש ןיא תוחוכ:עיזַאװניא -- 9

 יד ןעײװצ ףיוא קידנדײנשעצ ,טנַארפ רענַאנַארַא ןופ ?ייט;םורה

 .קילבוּפער רעד ןופ עירָאטירעמ

 .עפ .נע .עס ןוא .עמ .עכ .ֹוא סעלַארטנעצ ןשיװצ טקַאפ:סטיײהנײא -- 8

 .עינָאלַאטַאק ןופ

 עשיזיוצנַארפ  ןטסיקנַארפ ןכיירגרעד טנַארפ רענַאגַארַא ןפיוא --- 0

 .ַאור יד ןַאּפ ןַאיַאר ןיא ןעיענעריּפ יד ןיא ץענערג

 ."ןיװמַאכ ,, גנופייצ:טנַארפ רעד ןופ 2 רעמונ ןענישרעד -- 2

 ןטעלּפמָאק 200 טימ ָאטיױאטטסַאל א טקישענּפָא טרעוװ ןירַאּפ ןופ --- 8

 טלמַאזעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרַא:סקלַאפ עשידיי סָאװ ,,גנודײלקַאב

 .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רעד רַאפ

 ןופ ?ײטנָא ןטימ ןץינערעפנַאק עשילגנע:שיזיוצנַארפ ןָאדנַאל ןיא --- 8

 :קירֹוצ ןופ ןימרעט ןגעװ עיסוקסיד .עידָאלַאד ןוא ןעלרעבמעשט

 .עינַאּפש ןופ עקיליוויירפ ןעיצ
 טגזופט 100 טהינגיסַא ןענײרַאּפַארּפ ןופ עלארטנעצ .עשידעווש ---

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד רַאפ ןענַארק

 ן ןציירד עטמירַאב טרילומרַאפ םייקינייא רעלַאנַאיצַאנ ןופ גנוריגער 20

 :ןרעדנא ןשיװצ .קילבופער רעד ןופ ןליצ:סגירק יד ןגעװ ןמקנופ

 ?אנָאיגער ,רעגריב עלַא ראפ טכעה עכיילג ,גנוריגעה:סקלָאפ ,עיצ

 למימ סלַא המחלמ ןופ עיצַאנגיזער ,םיױָאפער:רַארגַא ,ןטייהיירפ על

 .א .א ןטקיקּפנַאק ןדײשמנַא רַאפ



 יאמ

 טעטיסרעװינוא רענַאקישט ןֹופ ןטנעדושס ןוא ןרָאסעּפַארּפ 1000 -- 4

 רעװעג ףיוא ָאגרַאבמע ןפַאשּפָא לָאז טלעװזור טנעדיזערּפ ,ןרעדַאפ

 .עינַאּפש רַאפ

 תבופל עיצקַא:למַאז ַא טנפע זירַאּפ ןיא םעטימַאק רעשינַאּפש;שידי --- 0

 .ןרענַאיצילימ עשידיי עטעדנווװרַאפ
 :ָאק רעשינַאּפש רעד ןופ םעטימַאק:לַארטנעצ ןופ םונעלּפ רעטרעפ -- 8

 ידכ ,קלַאפ ןצנַאג ןופ גנוקינײארַאפ וצ טפור ײטרַאּפ רעשיטסינומ

 .(ןטקנוּפ 18) ןירגענ ןופ םַארגַארּפ םעד ןריזילַאער וצ

 ,עיצנעלַאװ ,ענָאלעצרַאב טרידרַאבמַאב עיצַאיװַא עשיטסישַאפ --- 8

 .םעטש ערעדנַא ייר ַא ןוא עטנַאקילַא ,ןָאלעטסַאק

 יאמ 29 ןֹוא ץרעמ 1 ןשיװצ זַא ,טעדלעמ טַאקיגומַאק:גנוריגער --- 7

 ,ןענַאלּפָארעַא עשיטסישַאפ 128 ןרָאװעג ןסָאשעגּפַארא ןענעז

 .עשישטייד 38 ןוא עשינעילַאמיא 92 --- יז ןשיװצ

 יַא מ

 .עטנַאװעל ןופ טנַארפ ןפיוא תוחוכ:עיזַאװניא יד ןופ עוויסנעפַא ---

 ינוי

 ןיא לײטנָא םנעצָארּפ 40 דנַאלשטײד:רעלטיה טרעכיזרַאפ ַאקנַארפ --- 0

 .רעמיטכײר:רוטַאנ עשינַאּפש עלַא ןופ עיצַאטַאַָאלּפסקע

 ?טַאק:ןיװמַאב םישדח 0 סעצניװפָאב ןרעייפ לעדַארּפ רענַאל ןיא --- 2

 .עינַאּפ

 :ןיוצנַארפ רעד ייב עיסימָאק עשידיי טינ זירַאּפ ןבענ שרַאג ןיא ---
 רעד ןֹופ רעפמעק ןָאפ:ןיװפָאב רעביא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעש

 .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב
 ?שיזיֹוצנַארפ יד קידנעטשלופ טסילשרַאפ גנוריגער עשיזיוצנַארפ -- 8

 .ץעגערג עשינַאּפש
 .ןָאלעטסאק ןטסיקנאהחפ יד ןעמענראפ עטנאוועפ ןופ טנַאהפ ןפיוא -- 5
 ;רַאפ ֹוצ ידכ ,רעטילימ ןוא רעװעג טקיש דנַאלשטיײד:רעלשיה -- 6

 ."רָאדנַאק , ןַאינעק ןופ תוחוכ ןקרַאטש

 .ץענערג עשינַאּפש ןצעזַאב רענלעז עשיזיוצנַארפ טנזיופ 80 -- 7
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 ןוא עגָאלעצרַאב ,עיצנעלַאװ שרידרַאבמָאב עיצַאיװַא עשיטסישַאפ -- 9

 ,םעטש ערעדנַא
 .דירהַאמ:ָאידאה ךרוד ןירגעג רעימערּפ ןופ עדעד --

 עשינגַאּפש;שיזױצנַארפ ןכַאמרַאפ ןגעק סױרַא טערפ םולב ןָאעל -82

 .ץענערג
 :רַאבמַאב ןרַאעלַאב ףיוא עזַאב רעד ןֹופ עיצַאיװַא עשינעילַאטיא -- 4

 .ובמרָאפ ןֹוא ענַאלעצרַאב שריד

 קידנקיטומרעד יז ,רעינַאּפש עֶלַא ֹוצ ךיז טדנעװ טנַארפײסקלַאפ -- 9

 :עיצַאלוטיּפַאק ןגעק ףמַאק םוצ קידנפור ןוא דנַאטשרעדיװ םוצ

 .ןערוועגנַאמ

 עטולַאסבַא ,עלופ ןײז סיוא טקירד טנַארפ;סקלַאֿפ רעדירדַאמ --

 .גנוריגער רעד עציטש
 עיגיק רעד ףיֹוא ןפמַאק ענעסיברַאפ םנַארפ רעטנאוועק ןפיוא -- 7

 .ַָאטנוגַאס --- לעורעט

 פ 85 ע ה ע סט ײרוװ צ -- ינוי

 .עויסנעפַאגָארבע רעד וצ ןעגנושיירגוצ ןופ בײהנַא --

 יֿכוו

 ןַאלּמ ןשילגנע קימיטשנייא ןַא טמעג טעטימַאק:ץנעװרעטניא:טשינג -- פ

 .עינַאּפש ןופ עקיליוװירפ עשידנעלסיוא ןעיצקירוצ ןופ

 .לעורעמ ןופ םנגעג רעד ןיא ןפמַאק ענעסינרַאפ --

 רעשינַאּפש ןופ גנורעדַאפ ּפָא טפרַאוװ טכירעגנעיצַאלעּפַא רעזירַאּפ -- 6

 קנַאב רעשינַאּפש רעד ןבענוצקירוצ גנוריגער רעשינַאקילבופער

 רעשיזיוצנארפ רעד ןיא ןרָאװעג םהינַאּפעה זיא סָאװ ,דסקָאג סָאד

 .(גנילרעטש טנופ ןָאילימ 7,9) קנַאב

 .גנוציטשרהעטנוא עטצענערגאבמוא ןַאקנַארפ טרעכיזראפ טסּפיוּפ --- /

 .זיראּפ ןיא רעפמעק עשינַאּפש ענעזעוװעג ןופ ףערטנעמַאזוצ --- 10--9

 ?עוועג ןופ טמאשלעזעג:טפַאשדניירפ) "לַאקימַא , ןפַאשעג טרעוו'ס

 :ע} טרעװ "?ַאקימַא, םײב .(עינַאּפש ןיא רעפמעק:טנָארפ עגעז

 .עיצקעס עשידיי א םעדנירג

 2רַאֿפ ןיא טכעלטנפערַאפ ,?אנאש קרַאמ ,רעלשסניק רעטמירַאב -- 0

 ןופ רעפמעק ,רענסיל .א טימ שיוטסיוא:ווירב "עסערּפ עײנ,, רעז

 .עינַאּפמַאק:ןיװטָאב רעד



 לעונַאמ ןופ עדשד; -- גירק ןופ ךורכסיוא ןופ גָאשרַאי ןשייווצ ןיא -- 8

 טערט רע .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ַאינַאסַא
 גנעילַאטיא:שטיײד ןוא עילעבער רעשיטסישַאפ רעד ןגעק סױרַא

 .עיזַאװניא רעש
 :ער רעשינַאּפש תבוטל ןַאדנַאל ןיא ןרישסעפינַאמ ןַאמ טנזיופ 10 --

 .קילבוּפ

 .ָארבע ךײט ןבענ ײמרַא רעשינאקילבוּפער ןופ עיצארטנעצנָאק 2-09
 ןקידיטראפ ראפ ןיראּפ ןיא ץנערעפנַאק עלַאנַאיצאנרעטניא 2498

 טריטסעטַארּפ ,טעטש ענעפָא ןרידרַאבמַאב ןגעק ןוא םולש םעד

 ץנערעפנָאק רעד ןיא .קילבוּפער רעשינַאּפש ןופ עדַאקַאלב ןגעק
 2הרד .ט :ןירעד ,רעדנעל 94 ןופ ןטַאנעלעד ןעמונעגלײטנַא ןבָאה

 :ַאק .מ ,ָאהושז .? ,רוקנַאב .ּפ ,טָאק .ּפ ,רעלקניס .א ,ןַאמי .ח ,רעז

 .א .א ַאיררַאב ,רעקורב עד ,קינרעװש ,ורענ ,ןעװשזנַאל .ם ,ןעש

 םענופ גַאלשרַאפ ןפיוא קיטסניג טרעפשנע גנוריגער עשינַאּפש -- 4

 עשידנעלסיווא יד ןעיצקירוצ ןגעװ טעטימָאק:ץנעװרעטניא:טשינ

 ,עקיליוויירפ
 אזנעניקעמ ןשיװצ ָארבע יד רעבירַא טײג ײמרַא עשינַאקילבוּפער -?9

 קידנעמענרַאפ ,שרַאמסױרַאפ ריא רַאפ טצעז יז ,ַאטסַאפמא ןֹוא

 טנגעג רעד ןיא טריקַאטַא עינַאּפמָאק:ןיװמטָאב .ןטפַאשטרָא ערערעמ

 .ַאסעדנַאג ןֹוא אחעבהָאק ןשיװצ

 :ירעט:עשיטעיװָאס רעבירַא ןעײג ןעגנולײטּפָא:רעטילימ עשינַאּפַאי -- 1
 :ידנרעטעמשעצ ַא ןדייל ײז ,ןַאסַאכ ךייט םענופ ןופצ ףיוא עירָאט

 .ןעיצקירוצ דיז ןזומ ןוא ײמרַא רעטיור רעד דצמ הלּפמ עק

 י 5 וו

 :טָאב רעד ןֹופ טסעפינַאמ ַא,, זירַאּפ ןייק רעביא ןקיש סעצניװטַאב --

 ךיז ןפור יז וװ ,"גנורעקלעפַאב רעשידײ רעד וצ עינַאּפמָאק:ןיוװ

 .םולש רַאפ ,םזישאפ ןגעק ףמַאק ןיא ןקינײארַאפ

 טסוניוא

 ןוא עטנַאװעפ ןופ טנָארפ ןפיוא טריקַאטַא יימרַא עשינַאקילבוּפער -- 2

 .ןטפַאשטרַא ייר א טמענרַאפ
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 :רָא םעד ,גנונעכייצסיוא עשירעטילימ עטסכעה טמוקַאב עדַאנירב

 לעד אויטנישסיד לע) "טומ רַאפ ,, קילבוּפער רעשינַאּפש ןופ רעד

 .ָארבע ךײט םיב ןפמַאק יד תעב טייקשידלעה רַאפ (רָאלַאװ

 ?ןרעסיוא ןשילגנע ןוא ןשיזיוצנַארפ ןופ ןכערּפשעג עלעיציפַא טשינ -- 8
 ;ּפָא ןגעװ רעקיטילָאּפ עשיקסַאב ןוא עשינָאלַאטַאק טימ ןרָאטסינימ

 :ערּפ .עינַאּפש ןיא טיצסיבעלּפ ַא ןריפכרודַא ןוא ןפמַאק יד ןלעמש

 .המכסה סיוא טקירד ַאינַאסַא טנעדיז

 2יקסװָארבמַאד ןופ שטיוועקצימ םַאדַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןָאילַאטַאב -- 7

 ןריסרָאפ ,ערגעס ךײט םײב ףירגנָא ןַא ןָא ןביײה רענַאקילבוּפער -- 9

 .סעיציזָאּפ עשיטסיקנַארפ יד ןיא ןײרַא ךיז ןדיינש ןוא ךייט םעד

 וצ סולשַאב ןָא טמענ קילבוּפער רעשינַאּפש ןופ טַאר:סגנוריגער --- 1

 ןטעברַא סָאװ ,סעירטסודניא עלַא ןוא ןטרָאּפ יד ןריזירַאטילימ

 .גירק ןרַאפ

 טסילשַאב קרַאינוינ ןיא םולש רַאפ טנגוי רעד ןופ סערגנַאק:טלעװ ---
 :ַאפ ןנעק ףמַאק ןיז ןיא קלאפ ןשינַאּפש ןרַאפ גנוציטשרעטנוא

 .םזיש
 גמ שידנעלסיוא ןעיצקירוצ ןופ ןַאלּפ ןשילגנע ּפָא טפהַאװ ַאקנַארפ -- 9

 .עינַאּפש ןופ רעטיל

 גנַאהנעמַאזוצ ןיא גנוריגער רעשינַאקילבוּפער ןופ גנוריזינַאגרַאער -9

 .ַאכוריא ןוא עדַאיגיא ןרָאטסינימ ןופ עיסימיד רעד טימ

 עלַאטורב יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןקיטפעה ַא ןלעטש רענַאקילבוּפער --- 7
 .ָארבע ךיײט םייב אנוש םענופ סעקַאטַא

 ;עיפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא טַארעסנַאמ ןיא גניטימ:ןסַאמ --- 0

 רעגדער סױרַא ןטערמ סע ןרעט .עכ .וא ןופ גָאטרָאי 90 ןופ גנור

 .ןעגנוטכיר עשימילַאּפ עלַא ןופ

 יא,  :טרעלקרעד ,ָאנַאישט ,רעטסינימ:ןרעסיוא רעשינעילַאטיא -- 0

 .עינַאּפש ןייק רעװעג ןוא רעטילימ ןקישסורַא רעטייוו טעוװ עילַאט

 :סישֲַאפ ײװצ טקנירטרעד "ןעיד , רעלטכינרַאפ רעשיגַאקילבוּפער -- 4

 ;םישַאפ ."ןָאק , ןוא ?ָאטסוַאפ ןַאס, ;ןפיש:עיצַאװהעסבָא עשימ

 יזעיד , ןזָאלרעד טשינ ידכ ,רַאטַאלַארביג ןריקָאלב ןפיש עשיפ

 .םי ןשידנעללטימ ןפיוא ןעמיוושסיורא

 עשינַאּפש טקירד טעטימַאק:ץנעװרעטניא:טשינ םֹוצ עטַאנ ַא ןיא --- 9

 :װרפ עשידנעלסיוא עלַא ןעיצקירוצ ףיוא המכסה סיוא גנוריגער

 .עקיליוו



 ,ןפיש עשיטסישַאפ טימ "ןעיד , רעלטכינרַאפ ןופ ףמַאק רערעװוש -- 7

 "ןעיד , טרעוו ?עוד:עירעליטרַא ןיא .עדַאקָאלב יד ןסיירוצכרוד ידכ
 .רַאטלארביג ןיא ןביילב זומ ןוא טקידעשַאב קרַאטש

 וװ ,ארודַאמארטסע ןיא תוחוכ עשינַאקילבוּפער ןופ עקַאטַארטנָאק -- 8
 .ןטפַאשמרָא ייר ַא ןעמענרַאפ יז ;

 ט סו ג יו א

 ."ןיװמָאב , גנוטייצ:טנַארפ רעד ןופ 4 רעמונ ןענישרעד ---

 רעבמעטּפעס
 ןוא (18) יקסװָאהבמָאד ןופ .ג .א סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנרעטניא -- 1

 טייקשידלעה רַאפ -- "טומ רַאפ , רעדרָא ןעמוקַאב (11) ןַאמלעט

 . .ָארבע ךייט םייב ןפמַאק יד תעב

 ןופ ץענערג רעד ףיוא תוחוכ עטנפַאװַאב םרירטנעצנַאק רעלטיה -- 4

 .עיקַאװָאלסָאכעשמ

 .ארעברַאק ןטסישַאפ יד ןעמענרַאפ טנַארפגָארבע ןפיוא ---
 :אפא יד ןגעק ןפמַאק ענעסיברַאפ טריפ עדַאגירבײקסװָארבמַָאד -- 0

 ;,קסװַארבמָאד ,ארעברָאק ןופ טנגעג רעה ןיא ןטסישַאפ עקידנריק

 2ולרַאפ רעירפ םעד טרעבַארעד ןוא טריקַאטַארטנַאק ןַאילַאטַאב

 .9000 גרַאב םענער

 וצ ןשיירג יז .ןדַאנסעטכרעב ןיא ןרעלשיה שכוזַאב ןעלרעבמעשט -- 9
 .עיצַאלוטיּפַאק רענעכנימ

 נָא ןיא רעבירַא רענַאקילבוּפער יד ןעײג טנַארפ רעטנַאװעל ןפיוא -- 8

 .סערַאנַאזנַאמ ןופ םנגעג רעד ןיא ףירג

 טנגעג רעד ןיא רענַאקילבוּפער יד ןריקַאטַא טנַארפ:םורד ןפיוא ---

 .ַאנערָאמ ַארעיס ןופ
 יד זַא ,עווענעשז ןיא עניל:רעקלעפ טרימרַאפניא ןירגענ ןַאוכ ר""ד -- 1

 :נעלסיוא עלַא ןעיצקירוצ םיירג ןיא קילבוּפער רעד ןופ גנוריגער

 .עקיליוויידפ עשיד

 ענעסיברַאפ עדַאגירבַײקסװַארבמָאד טריפ טנַארפנַארבע ןפיוא ---

 ןטסולרַאפ ערעװש ץַארט .ןטסישַאפ עדנפיירגנַא ןגעק ןפמַאק

 ףיוא ןעיצוצקירוצ ךיז אנוש םעד ןַאילַאטַאב:שטיװעקצימ טגניוװצ

 .סעיציזָאפטסגנאגפיוא יד
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 .ןלָאמיּפש יד ןיא עטעדנוװהַאפ עשידיי יד (4

 (רעצרַאװש) גרעבנעטלַאפ
 ןפײיהניא עשירעטילימ ערעדנא יד ןיא עקיליוויירפ עשידיי יד 68

 ןעגָאב .ג
 1098 רַאורבעפ ,עינַאמש

 עינַאּפמָאק- ןיוטַאב ןופ טסעפינַאמ

 גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד וצ

 ןקיש ,ןעײשנַארט:םפמַאק יד ןוט ,טנַארפ:םסייהירפ ןשינַאּפש ןופ

 :ַאּפמַאק:ןיװמָאב רעד ןופ ןריציפַא ןוא ןטַאדלָאס עשידיי ,רימ ,ךייא דימ

 .םורג:ספמַאק ןכעלרעדירב ,ןקיצרַאה ַא ,עינ

 ןלַארעגעג עשירעמערַאפ יד ןעװ ,גָאפ םעד טניז רַאי-2 טרעװ םגנייה

 ;קיד עשיטסישַאפ יד ןופ טַאטקיד םעד רעטנוא ןֹוא ףליה רעד םימ ןבָאה

 ןייז ןוא קלָאפ ןשינַאּפש םעד ןגעק דנַאטשפיוא רעײז ןביוהעגנַא ןרָאטַאמ

 רעשירעכערברַאפ רעד טָאה סנבעל עקידלושמוא לפיוו .גנוריגער רעלַאגעל

 2 ?פיװ !טײצ רעקיזָאד רעד רַאפ עינַאּפש ןיא טכַארבעגמֹוא םזישַאפ

 לָאמַא ,רעקילדגעצ ןיא טײרּפשרַאפ רע טָאה טיוט ןוא גנוטסיװרַאפ ,ןעגיא

 טכַאזרוארַאפ רע סָאה סעידעגַארפ עכעלרעדיוש לפיו !טעטש עקידנעילב

 רעשרעדנוה !תוחּפשמ עשינַאּפש עכעלדירפ רעטשנזיוט ןופ ןעמייה יד ןיא

 ,םימותי ןוא תונמלא רעטנזיופ רעקילדנעצ ,עזָאלכַאד ,עזַאלמייה רעטנזיומ

 רעד זיא סָאד -- ןעיורפ ןוא רעדניק עטעדרָאמרעד רעטנזיוט רעקיקדנעצ

 םעד ןפרַאװעגנַא טָאה םזישַאפ רעד ןכלעו ,גירק ןלַאטַאפ ןופ טַאטלוזער

 .קלָאפ ןשינַאּפש

 רעד ןופ םישרוי עטסעיינ יד ,עיצקַאער רעד ןֹופ תוחוכ ערעטצניפ יד

 עינַאּפש ןיא ןלעטשפיוא קירוצ סעכמָאב ןוא רעייפ טימ ןליוװ ,עיציזיווקניא

 יעילָאסומ ןוא רעלטיה .טײקנענַאטשעגּפָא ןוא םיצירּפ יד ןופ םישזער םעד

 ןעלזנאב ,עינַאקלַאק רעשיעּפָארײא ןַא רעייז ןיא עינאּפש ןעלדנאווחאפ ןליוװ

 :אפש ןעלדנַאװרַאפ ,דנַאל ןופ רעמיטכייר עכעלריטַאנ יד ןעװעבַארַאב ןוא

 ,עימאהקָאמעה;טלעװ רעה ןגעק עזַאבטספמאק רעשינעטאהטס א ןיא עינ

 זיא עינַאּפש .הפיחש:טלעװ רעקיטולב רעײנ ַא וצ גנופיירנוצ רעד ןיא

 == םיוא ןדליב ןרָאטַאטקיד עשיטסישאפ יד וװ ,ץַאלּפ:גנוביא ןַא ןרָאװעג

 סיוא ןריבורּפ ײז ֹוװ ,ןעײמרַא ערעײז דרַאמ ןופ טסנוק יד ןענרעל ןֹוא
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 עשינַאּפש ירד ףױא ךרודַא ןריפ ןֹוא םירישכמ:דרַאפ ענרעדָאמ ערעײז

 ןופ ןטנָארפ יד ףיוא .גירק ןלַאטָאפ םוצ עיציטעּפעדגלַארענעג יד ןטנָארפ |

 -- עניכ ןופ ןטנַארפ יד ףיוא יװ טקנוּפ -- טציא ךיז טדײשטנַא עינַאּפש

 ;קעפ עלַא ןופ טייהיירפ יד רָאנ ,קלַאפ ןשינַאּפש ןופ לרוג רעד זיולב טשינ

 ןופ עיטאּפמיס יד קראטש ןוא סיורג יוזא םוטעמוא זיא ראפרהעד .רעק
 יד טקירײטרַאפ סָאװ ,קלָאפ ןשינַאּפש ןשידלעה םוצ ןפַאמ:סקלָאפ יד

 עשירַאברַאב עקידנגָארט:גנוטכינרַאפ ןוא :טיוט יד ןופ טייהשטנעמ עצנַאג

 .תונחמ עשיטסישַאפ

 ןשינַאּפש ןופ ףמַאק רעד טָאה גנופײדַאב ןוא סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא

 גיז ַא זַא ,טסײװ קלָאפ עשידיי סָאד .ןסַאמ:סקלָאפ עשידיי יד רַאפ קלָאפ

 גנופַאלקשרַאפ עקידנעטשלופ יד טײדַאב טלָאװ עּפַארײא ןיא םזישַאמ ןופ

 עקיטסײג ןוא עלעירעטאמ ,עשיטילַאּפ יד ,ןסאמטסקלָאפ עשידיי יד ןופ
 גנוריפרעד ןוא גנומַאלקשרַאפ יד ,סנבעל רעטנזיופ רעטרעדנוה ןופ ןיאור

 ןופ עגַאל יד .גנוטָארסיױוא עשיזיפ רעײז ,ןענָאילימ ןופ גנַאגרעטנוא םֹוצ

 ןרַאפ גגוגערָאװ עקידנעָארד יד ןיא ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײיד ןיא ןדיי יד

 ןופ -- ןענַאטשרַאפ ךײלג ןבָאה תמא ןקיזָאד םעד .קלָאפ ןשידיי ןצנַאג

 .ןסַאמ:טקלָאפ עשידיי יד -- קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ףמַאק ןופי גָאט ןטשרע

 סָאװ טָאה ,רעקלעפ עקידנכיל:טייהיירפ ערעדנַא יד טימ ךיילגוצ
 :רעיט םָאד קילבוּפער:סקלַאפ רעשינַאּפש רעד ןבעגעגקעװַא קלאפ עשידיי

 :ָארטש סָאװ ,ןיז עטסעב ענייז -- טגָאמרַאפ סע סָאװ ,עטסעב ןוא עטס
 :ערג ןֹוא גרעב רעביא ,רעדנעל עֶלַא ןופ רָאי 2 טניז עינַאּפש ןייק ןעמ

 :ורפ ןופ ןטנַארפ יד ֹוצ ,ןענַאעקַא רעביא ןוא ןלייט:טלעװ עֶלַא ןופ ,ןצעג

 .םייה

 רעד ןיא ןבירשעגנײרַא טָאה עינַאּפש ןיא רעקיליוװיירפ רעשידיי רעד

 ןייז טימ ןבירשעג ,טַאלב לופמור ,ךייר ַא קלָאפ ןשידײ ןופ עטכישעג:ןדלעה

 ;הרפ ןשידײ ןופ טייקשידלעה יד .טייקלופתונברק ןוא שפנ:תריסמ ,טולב

 ערעזדנוא ןֹופ ןעגנודמיולרַאפ עקיטכערטרעדינ יד טּפַאלקעצ טָאה ןקיליװ

 גױװ רעד ךיז טָאה ןטנַָארפ עלַא ףיוא ,םוטעמוא .תוגדחּפ ןגעוו םיאנוש

 .שידלעה ןוא טסיירד ךיז טגָאלש ןוא ןגָאלשעג רעפמעק רעש

 ערעװש יד ךיז ףיוא טליפרעד ןטסישַאפ יד ןבָאה לָאמנײיא טשינ

 :רַאפ ןֹוא ןגָאלשעצ יז טָאה רעכלעוו ,טסישאפיטנַא ןשידיי ןופ םנַאה

 ןענעז ןסַאמ:סקלָאפ עשידיי יד זַא ,טלעװ רעצנַאג רעד קידנזײװַאב ,טגַאי
 :ַאזֹוצ ךיז ןלעװ ןוא ןענָאק יז זַא ,ןפלָאהַאבמוא ןוא זָאלצוש טשינ רעמ
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 רענעועוועג---ןוטראקיטדומש ועשזדנַא
 ;רַא וד ןופ רענוא ,רעפמעקיעונאפש
 ןוא דנַאטשפווא ןופ ןרָאטַאוונאג
 ףמאק ןוא ןלאפעג .ָאטעג רעוועשראוו

 ןטסורעלטיה יוד ןגעָק =

 רענעזעוו עג -- שטאוושוו החמלש
 ?אוומראפ רעטעפש ,רעפמעקנעונאפע

 סָאשרעד .ךיו רקנארפ ְ ו א רעפמ ןקפרע

 ןטסורעלשוה וד ףרוד

 = רענעזעװעג | ,ָארוּפש

 רעלטיה יד ןגע

 ?םעק-רענאזוטראפ רעטעּפש

 ףרוד ןסָאשרעד .ךיורק

 ןטסירעלטוה וד





 2ער ןֹוא םזישַאפ ןנעק ןפמעק ןוא ןרעװ וטסישַאפיטנא עלַא טימ ןעמ

 .עיצקַא

 ןוא טכילפ ןײז ןופ ןײזטסוװַאב ןטיס ,רעקיליווירפ רעשידיי רעד

 טקורעגסירַא טנַארפ ןשינַאּפש ןפיוא ךיז טָאה ,תוירחא רעכעלטכישעג

 ;םֹוא ןוא רעקיטומ ,רענעבעגעגרעביא סרעדנוזַאב סלַא טנורגרעדַאפ ןיא

 ,רעפמעק עשידי ?יפ ןופ ןעמענ יד .רעפמעק:סטייהיירפ רענעקַארשרעד

 קעשזוי ,ימוכאנ:ץיװ טרעבלַא ,יטשלעזניא ןַאעל ,ןַאקלע םייח :יװ

 ?עדנַא רעקילדנעצ ןוא ןאמטשונ לאיתוקי ,שורבָאב ,גרעבנעזייא ,ןייטשגיכור

 ןרָאװעג טמירַאב ןענעז ,טיוט ןשידלעה א טימ ןלַאפעג ןענעז עכלעוו ,ער

 2ַאב ײמרַא:סקלַאפ עשינַאּפש יד .רעפמעק עשידיי:טשינ רעטנזיוט ןשיװצ

 טָאה ;רעפמעק:סטייהירפ ןשידי םוצ עביק ןוא טקעּפסער טימ ךיז טיצ

 ;םטייהיירפ ןשידיי ןופ טרעװספמַאק ןלופ םעד טנעקרענָא גנַאל ןופ ןיוש

 .טַאדלַאס

 ןבָאה עקיליװײרפ עשידײ יד ןופ שמנ:תריסמ ןֹוא טייקשידלעה יד

 .טײהניא עשירעטילימ עשידיי ַא ןפַאש ןופ קנַאדעג םעד טכַאמעג ףייר

 רעכײררַאלג רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה 1087 רעבמעצעד ןט:12 םעד

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא עינַאּפמַאק עשידיי ַא ןפַאשעג עדַאנירבַײקסװָארבמַאד
 ;םיס יד ןרָאװעג זיא עינַאּפמָאק יד .ןיװמָאב ילתפנ דלעה ןכעלברעטשמוא

 ;ןיװטָאב יד .גירק ןשינַאּפש ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ ץנַאטנעזערּפער עשילָאב

 ;רעטנוא ןַא רעפמעק עשידיײ עלַא ךיז ןיא טקינײארַאפ טָאה עינַאּפמָאק

 .םייהנייא:טולב ןופ קורדסיוא רעתמא

 רעד ןרָאװעג ןיא ,גנונייצרעכיא ןוא טײקירעהעגנַא רעשיטילָאּפ ןופ דיש

 :טַאק:ןיװפַאב יד טָאה ןינעטסיזקע ריא ןופ םישדח 7 ןופ ךשמ ןיא

 ןופ ןרעטסוט קידנזײװַאב ,ןטיבעג עלַא ףיוא טנכײצעגסיוא ךיז עינַאּפ

 יז עכלעװ ןיא ,ןטכאלש יד ןיא .םזיָארעה ןוא שפנ:תריסמ ,ןילּפיצסיד

 ;לעה רעײז ךרוד ןפורעגסיורַא סעצניװטַאב יד ןבָאה ,ןעמונעגלײטנָא טָאה

 םֹור רעײז .ןעמעלַא יב גנונעקרענַא ןוא גנורעדנוװַאב גנוטלַאה רעשיד
 .קלַאפ ןשידיי ןצנַאג םוצ םרעהעג

 ןיא עינַאלַאטַאק ןוא ןַאנארַא ,ערודַאמערטסע ןופ ןטנַארפ יד ףיֹוא

 ;םקְלָאפ רעשיטסישַאפיטנַא רעשיטַארקָאמעד ַא ןרָאװעג טדימשעגסיוא

 ידי טולב רעײז ןסָאנרַאפ ןוא טפמעקעג ןבָאה ליצ ןבלעז ןרַאפ .טנָארפ

 עלא ןופ ןטנעגילעטניא ןוא רעלדנעהניילק ,תוכאלמ:ילעב ,רעטעברַא עש

 ?אזניימענ ןייא רַאפ ףמאק רעקידתופתוש רעד .ןעגנוריטַאש ןוא ןעגנוטכיר
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 רעשירעטילימ רעשידיײ א ןופ ץנעטסיזקע יד ?לכ2ב3 יװ ,ליצ ,ןסיורג ןעמ

 ןיא .טלעו רעשידי רעד ןיא גנורעטסײגַאב ןפורעגסיורַא טָאה ,טייהנײא

 טקינײארַאפ ןויצ:ילעוּפ ןוא ןטסידנוב ,ןטסינומָאק עשידיי יד ןבָאה זירַאּפ

 ידי יד ףליהוצ טעטימַאק:רינידרַאַאק ןעמאזניימעג ַא ןיא תֹוחֹוכ ערעײז

 םייהנייא רעשידיי רעד ןופ ?יּפשיכ רעד טָאה םופעמוא .עקיליוויירפ עש

 צ ,ןסַאמ עשידיי יד ייב ץנעדנעטנפייהניא יד טסראטששעט עינאּפש ןיא

 ;ַארקָאמעח ןקיטייג ױזַא םעד ךעלדנע ןּפַאש ןופ סעצָארּפ םע ז קידנֿפײא
 .סַאג רעשידיי רעדו ףיוא ךיוא טנַארפײסקלָאפ ןשימ

 :גערטשנָא עדעי סערעטניא ןטסערג ןטימ ךָאנ ןגלָאפ סעצניװשַאבכ יד

 רעשידי רעד ףיוא טייהניא יד ןכעלקריוװרַאפ וצ טבערטש עכלעוו ,גנוג

 ;2ר3 ערעזדנוא טימ םידעפ רעטרעדנוה טימ ןדנוברַאֿפ קידנעייז .סַאנ

 -ץײז ךַאז רעזדנוא סלַא רימ ןטכאהטַאב ,רעדנעל:םַאמשּפָא יד ןיא רעד

 יװ טקנוּפ ןענעװ רימ .שכער עכיילנ ןוא םולש רַאפ ,טיורב רַאט ףמַאק

 דגֹוב ןכעקרעדירב ןוא טייהנייא רעד ןָא זַא ,רעכיז ,דניירפ ערעייט ,ריא

 עשידיי יד ןלעוװ ,רעקלעפ ערעדנַא ןֹופ תוחוכ עשיטארקָאמעד יד טימ

 ןגעק דנַאטשרעדיװ ןעמַאזקריװ ןייק ןלעטש ןענַאק טשינ ןסַאמ?סקלָאט

 :ַארנַאֿפ ןוא סַאהןַאה ,םזיפימעסיטנַא ןופ עילאווכ רעטעװעדפיוועצ רעד

 רעדנעק טייהרעמ רעד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָארדַאכ סָאװ ,ןעמ

 ,עינעמור ,ןליֹוּפ ,ךיירטסע ,דנַאקשמייד ןופ ןסַאמ עשידוי יד .עּפָאהײא ןופ

 ,ץגַאפ רעטלפיווצרַאפ ךעלרעפענ טסרעסיוא ןַא ןיא ךיז ןעניפעג ןרַאגנוא

 :299 עשיעּפַארײא ערעדנַא ןופ ןדיי יד ףיוא ןַא דיז ןקור ןרַאפעג עכעפנע

 טסנרע טרעװ עינקעכ ןוא ךיירקנַארפ ןיא בושי רעשידיי רעננוי רעד .רעד

 ןיא .ןצעזעג:רעדנעלסיוא עטצעק יד ךרוד ץנעטסיזקע ןייז ןיא טָארדַאב

 :ַארקַאמעד עלַא ןופ טייהנייא יד ןיא טנעמַאמ ןלופתוירחא ןקיטכיװ אזַא

 רעד ןופ טָאכעג רעטסקיטכיוװ רעד ,ןטסישַאפיטנַא עלַא ןופ ,תוחֹוכ עשיט

 .ןרעװ טנײלענּפָא טשינ רָאט ןוא טשינ ןָאק םייהנייא עקיזָאד יד .העש

 :ירב רעזהנוא ךייא וצ רימ ןקיש ןעיישנארט:ספמַאק ערעזדנוא ןֹופ

 :"ַאפ ,טייז רעזדנוא ןופ ,רימ .טַאסמ ןֹופ טייהנייא וצ ףור:ספמַאק ןכעלרעד

 ;ריװ ןֹוא ךיוה ןטכַאה ןסָאלשטנא ןוא קיפומ ןלעװ ריס זַא ,ךייא ןרעכיז

 ךייא ןלעװ רימו .טױרפחַאפנָא זדנוא טָאה ריא עכלעוו ,ןַאפײספמַאק יד קיד

 עשידיי יר ןופ אנוש ןגעק ףמַאק ןיא טולב רעזדנוא ןכעגקעװַא רעמייוו

 .םזישַאפ םעד -- טייהששנעמ רעד ןופ אנוש םעח ןנעק ,ןסַאמײטקלָאפ

 ;טפמַאק ענעלַאפעג ערעזהנוא ןופ םזיַארעה רעד זַא ,רעכיז ןענעז רימ

 רַאפ ליּפשיײב ַא רַאפ ןעניד טעװ טנַארפײספייהנייא רעזדנוא ןֹוא רעדירב



 ,קלָאפ ןשידי ןצנַאג ןרַאפ ליּפשײב א רַאפ ,ןטסישַאפיטנַא עשידײ עלַא

 טרַאװ :טפור רעפמעק עשידיי יד ןופ טולב ענעסָאנרַאפ סָאד ןעמעוו וצ

 :וצ ירכ ,תוחוכ ערעײא טקינײארַאפ .טעּפש וצ ןַיז פעװ סע ןיב טשינ

 א ןלעמשוצּפָא טלעװ רעד ןופ תוחוכ עשיטַאהקַאמעד עלַא טימ ןעמַאז
 ץנעטסיזקע ןוא ןבעל סָאד ןעװעטַאר ,עיטסעב עשיטסישַאֿפ יד ןגָאלש

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא ןוא ערעזדנוא ןופ

 זיא ,ףור רעזדנ א .םַאמ ןופ העש עמסכעה ּוד ןגָאלשעג טָאה סע

 :;עג טימ עלַא עשז:רימָאל .ןסַאמ:םקלַאפ עשידיי ןענַאילימ יד ןֹופ ףור רעד
 :ַאל .טייחנייא ןופ געװ ןפיוא ןעגנורעטש עלַא ןקיטײזַאב תוחֹוכ עטקינייא

 .חֹוכ ןטקינײארַאפ ןקיטכעמ א םיאנוש ערעזדנוא ןלעטשננעקטנַא רימ

 ןוא םזישַאפ ,עיצקַאער ןנעק קלָאפ ןשידיי ןופ טייהניײא יד ןבעל לָאז
 !םויטימעסישנַא

 רעשינַאּפש רעד טימ קלאפ ןשידיי ןופ טעשירַאדילַאפ יד ןבעל לָאז

 !קיפביוּפער

 ןירעקידײטרַאפ עשידלעה יד ,ײמרַא:סקלַאפ עשינַאּפש יד ןבעל לָאז

 !טייהשטנעמ רעװיסערגָארּפ רעד ןופ ןטסַאּפרַאפ רעקיניזטסוװַאב רעד ןוא

 1088 ילוי ,טנַארפ:חרזמ

 עינַאּפמַאק:ןיװטַאב יד

 (1088 יִלֹוי ןפ:17 ןופ "עסערּפ רעײג , רעד ןיא טכעלטנפערַאפ)

 ןרענָאיצילימ עשידיי ןופ לעּפא

 רעצנַאג רעד ןוא ןעגנוטכיר עשישילַאּפ ,ןטפַאשלעזעג עשידיי עלַא וצ

 !ךיירקנַארפ ןיא םייקכעלטנפע רעשידוי

 :ַאו ןוא עיטַאּפמיס יד ףיוא רימ ןעמענ דיירפ רעטסערג רעד טימ

 טײקכעלטפאשלעזעג עשידיי יד םֹורֲא םלנניר סע עכלעוו טימס ,טייקמער

 ךיז טנַאלש סָאװ ,ײמרַא ןייז טימ קלָאפ עשינַאּפש סָאד ךיירקנַארפ ןיא

 יד ןטכינרַאֿפ ליװ סָאװ ,םזישֲאפ ןופ עיצילַאָאק רעד ןגעק קיטומ ױזַא

 ןוא תוכולמ עניילק ןוא עכַאװש יד ןפַאלקשרַאפ ,רוטלוק ןוא עיצַאזיליוװיצ

 .קלָאפ שידיײ טנַאלּפעג רעזדנוא ייר רעטשרע רעד ןיא

 ;קטנא קלָאפ עשידיי סָאד ךיז טקעטש ,טפדוורעג תורוד ןֹוא תורוד ןופ

 ןטכינרַאפ וצ זדנוא ןווורּפ ערענַאיצקַאער עלַא ךרוד טםציירק זוא ןגעק



 :געטש ןופ טָאה סָאװ ,עיטאהקָאשולּפ רעד ןופ טכיש םעניד םעד רעסיוא

 יװ ,סערעטניא ןלעירעטאמ ןשיטסיָאנע רעייז ןגעװ רעמ טנרָאזעג ןָא קיד

 טלעוו רעצנַאג רעד ןֹופ ןדיי יד ןבָאה ,רעקלעפו ןופ ץנעטסיזקע רעד ראפ

 ?רֹוג רעייז קידנדניבכראפ ןוא טקינײאעג רָאנ זא ,ןענַאמשראפ קידנעמש

 :יזראפ ךיז ײז ןלעוװ סעיצַאנ ערעדנא עטקירדחעשנוא יד ןופ ?רֹונ ןטימ

 .םולש ןוא טיורב ,טייקיאור רעײז ןרעכ

 :ָאמיײמ ןופ ,סקרַאמ ?רַאק ןוא ענייה ךירנייה וצ זיב םיאיבנ יד ןומ

 :נײא טרעבלַא ןוא ןַאסלעדנעמ השמ ,עזָאניּפש ןזיב (םייבמר) סעדינ
 :טַאב ןֹוא טרעקעל שריה ,שטשיװעלעסָאי קערעב זיב אבכוכ רב ןופ ,ןייטש

 ןֹופ עיניל;סגנולקיװטנַא ערַאברעדנוװ יד םעדָאפ רעטיור ַא יװ ךיז טיצ ,ןיו

 .רעקלעפ עטריזיליוויצ יד ןופ טירשרַָאפ םוצ לעלַארַאּפ ,קלָאפ רעזדנוא

 רעכירמור רעד ןיא קידנפמעק ,ןטַאדלַאס עשידיי עקיליוויירפ ,רימ

 ףמַאק ןיא סעיצידַארט עשידיי עסיורג יד רָאפ ןצעז ,ײמרַא רעשינַאּפש

 ךיז ןעניפעג רימ סָאװ ,דעלקילג ןענעז רימ .סערגַארּפ ןֹוא טייהיירפ רַאפ

 עפסערג יד ןגעק ןטסָאּפ:סממַאק ןטקורעגסױרַא ןטסטיײװמוצ םעד ףיוא
 ;יורפ ךיז ןבָאה רימ .םזישַאפ ןוא םזיסַאר םעד :קלָאפ ןשידיי ןופ םיאנוש

 סעילימַאפ ערעזדנוא ןיא ןבעלנעמַאזוצ ןופ קילג ןופ טגָאזענּפָא קיליו
 ;:שבַאלש יד ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ןוא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעזדנוא טימ

 ,ןבעל ןוא טנוזעג רעזדנוא קידנלעטשגייא ,םזישַאפ םעד ןגָאלש רעדלעפ

 טשינ טָאה טפנוקוצ ןייז רַאפ גרָאז יד ,קֿלָאפ רעזדנוא ןופ ןדײֿפ יד ֿלײװ
 :טננוײרפַאב רעד וצ ןסיוטשעג זדנוא ןוא ןוורענ ערעזדנוא ןעור טזַאלעג

 ...טַאט

 !ןעמָארגָאּפ גונעג !סעיציזיוקגיא ןיוש גונעג !םישורינ ןיוש גונעג

 קלַאפ ןשינַאּפש ןטקינײּפעג םעד קידנפלעה !ןרעגַאל:עיצַארטנעצנַאק גונעג

 ןלעװ ,רעביור:רעדנעל ןוא סעקישטשוװַאטנוב עשיטסישַאפ יד ןגיזַאב וצ

 ןלעטשנייא ןפלעה ןוא ,םזיטימעסיטנַא םעד ּפַאלק א ןעגנַאלרעד ךיוא רימ

 .קילבוּפער עשיטַארקַאמעד עיירפ א

 ןײז סעװ דנַאפ א רַאנ !ןײז טשינ רעמ טעװ עינאּפש:שוריג ןייק
 טקיטבערַאבכײלג ןליפ ךיז ןוא יירפ ןייז טעװ דיי רעד ןכלעוו ןיא ,טלמעד

 :יא ןייק ןייז טשינ ןלעװו ןוא טשינ ןליוװ רימי .רענריב ערעדנא עֶלַא טימ

 רעזדנוא !רעפמעק עקיבײא ןייז רעסעב ןליװ ריס !רערעדנַאװ עקיב
 :עלנעמ עֶלַא ןכַאמ עכלעוו ,יד רַאפ ןצענערג ןייק טשינ ןעק טײקרַאבקנַאד

 רעדניק ,ןעיורפ ,ןרעטלע ערעזדנוא ןעמוק ףליהוצ ידכ ,ןעגנוגנערטשנָא עכ

 .םירבח עקנַארק רעדָא עטעדנוװרַאפ ןוא
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 ןיא ,ןדייק ןדנוא טפַאשרַאפ סָאװ ,זדנוא טרעגרע סָאװ ,סָאד רעבָא

 ןיא ןדיי יד ןופ גנוגנערטשנָא רעסיורג רעקיזַאד רעד ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד
 ?רַאּפ ןֹוא ןטפאשלעזעג עלַא ןופ טאפ ןופ טייהנייא יד טלעפ ךיירקנַארפ

 עֶלַא ןופ ןעגנוגנערטשנַא עוויסנעטניא עכיילג טשינ יד ןוא ,ןעמאזוצ ןעיימ

 .ןרַאפטקעס עכעלטפאשלעזעג עשידיי

 םירבח ענעלַאפעג ערעזדנוא ןופ טולב סָאד ןסָאלפעג ןזיא ןעמַאזוצ
 ?ָאיצַאנ םתס ןופ ןוא ןטסידנוב ןופ ,ןטסינומַאק ןופ ,ןטסינויצ:ילעוּפ ןופ

 טקידײטרַאפ טרעווס וװ ,טליפעג ווישקניטסניא ןבַאה עכלעוו ,ןדיי עלַאנ

 ןגיל ןרעדנַא ןבעג רענײא .טפנוקוצ עשידיי יד ןוא דובכ רעשידיי רעד

 2ַאפ יד רימ ןבײרטרַאפ ןעמאזוצ ,ןלָאטיּפש יד ןיא עטעדנוװרַאפ רימ

 .ןדייל ןיא ןוא ןדיירפ ןיא רימ ןענעז עכבלעז יד ,גרעב יד ןֹופ ןטסיש

 טשינ ,םירבח ןוא דניירפ עטסטשנעַאנ ערעזדנוא ,ריא טְלַאז סָאװרַאפ

 רעזדנוא ךײא טיִג סע עכלעוו ,עיצקעל:םייהנייא עקיזַאד יד ןייטשרַאֿפ
 ןטַאטלוזער יד זַא ,ןעגנוגנערטשנַא ערעיײא ןקינײארַאֿפ טשינ ןֹוא ףמַאק

 ךָאנ גנַאל יװ ?רערַאבשכורפ ןוא רעזעידנַארג ןייז ןלָאז טעברַא רעיא ןופ

 טרעגנעלרַאפ סָאװ ,עסַאמ רעשידיי רעד ןיא טייקנסירעצ יד ןרעיוד ףרַאד

 שרַאמ ןופ טמעט םעד ּפָא טכַאװש ןוא גנוקירדרעשנוא ןופ םייצ יד ךַָאנ

 ?ןליצ עמַאזנימעג ערעזדנוא ןופ

 ןכאמ ראבטכורפ ןֹוא ןרעטכײלרַאפ ןיולב טשינ סעוו סייהנייא רעיא

 :װװ םוצ ןדנוא רַאפ לומיטס ַא ןייז ךיוא סע רַאנ ,טעפיװיטקַא רעייא

 ןופ גיז ןיא ,ניז רעזדנוא ןיא ןביולג םעד ןקראטש ןוא ףמַאק ןקידרעפ

 :ליוװ ןדליוו ןופ תוחוכ ערעשצניפ יד רעביא עיצַאזיליוװיצ ןוא םייקיטכערענ

 .םזירַאברַאב ןוא ריק
 ןרַאפ ןגרַאמ ןפרַאד סָאװ ,יד ךייא ֹוצ ןפור --- !ךייא טקינײארַאפ

 .ןלַאֿפ רעדָא ןניז ןֹוא עקַאשַא רעד וצ ןײגסױרַא לָאמַאכַאנ גנַאגפיואןוז

 !רבדמב ארוק ?וק ַא ןביילב טשינ רע לָאז !לעפַאב רעזדנוא סיֹוא טריפ

 !קלָאפ רעזדנוא ןופ ץנעטסיזקע יד םייטש ןַאק ןיא

 סעדַאנירב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןֹופ ןטַאדלַאס עשידיי גנולײטּפָא ןַא

 :ײמרַא?סקלַאפ רעשינַאּפש רעד ןיא

 באר .י ,(עניטסעלַאּפ) סעטַאמ ןַאמלעה ,(זירַאּפ) ןַאסנָארַא רעב

 שיפֹנָאפ .ג ,ץלַאהנעזַאה קידנומו ,רעדיינש ןמפק ,(ןליוּפ) ,שטיװַאנ

 :אד .מ ,(ןליוּמ) סקַאװגנײפ .ש ,(עדַאנַאק) ןאממַאר קינָאה ,(ןליוּפ)

 :אדוב) רעניימש ןרהא בקעי ,(זירַאּפ) שטאװישזנ .ש ,(עינלעב) רעב

 ,(עשראוו) שפיװַאקסַאק היקדג ,(שזעיל) ?דנעמ ביורשנייוו ,(טשעּפ
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 ;ע5 ,(עקירעמַא לעקנערפ קאזיא ,(עקירעמַא) ָאריּפַאש בייק ?וװנײז

 השמ ,(ָאגַאקישט) יקסנַאלרַאז סירָאב ,(זירַאּפ) סירָאמ ןָאזרעװ

 שטיװָאלעדנעמ לעומַאס ,(עקירעמַא) ןַאמרעקעש ,(עקירעמַא) ןירב
 :ַאנַאק) ןיאש קאזיא ,(ןרָאגנוא) רדנסכלא םיובנשרעק ,(עקירעמַא)
 ,(עיכעשט) קירנעה שולַאװזָאר ,(עקירעמַא) ןילק דרַאנרעב ,(עד
 .ירמא טנַאפקע

 עקיליװיירפ עשידיי ןופ עיצַארַאלקעד

 ײמרַא רעשינַאפש רעד ןופ עדַאנירב רעט-13 רעד ןיא

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא עדַאגירב רעט:19 רעד ןופ ןטסיװיטקַא עשידיי ,רימ

 ;יבָאמעד רעזדנוא ןיא רעבמעװָאנ ןט:9 םעד עשלמַאזרַאפ ,יקסװָארבמָאד
 :ןרעלקרעד ,שקנוּפ:עיצַאזיל

 ;םטייהירפ עשינַאּפש יד ףיוא ףמַאק ןעמַאזנײימעג רָאי יײװצ ךָאנ
 ;רַא ,ןטַאדלַאס עשינַאּפש יד טימ טרעדירברַאפ דיז ןבָאה רימ וװ ,ןטנָארפ

 רעד טימ ןעגנורעייפ:סגנונעגעזעג עקידנריר יד ךָאנ ;םירעוּפ ןוא רעטעב

 עינַאּפש רימ ןזָאלרַאפ ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ןוא ײמרַא:טקלָאפ
 .עיצַאמע ןוא קיטײװ ןפימ ןופ ליפעג ַא טימ

 ןשיָארעה ןופ טנרעלעג ?יפ רימ ןכָאה רָאי ײװצ יד ןֹופ ףױלרַאפ ןיא
 ;ארקַאמעד ייר ַא ןופ ןעגנוריגער יד ןעװ ,םײצ רעד ןיא .קלָאפ ןשינַאּפש

 ;יטסישַאפ יד רַאפ טרילוטיּפַאק סואימ ןעכנימ ןיא ןבָאה תוכולמ עשיט

 ףמַאק ןכיײרגיז ַא קלָאפ עשינַאּפש עטקינײארַאפ סָאד שריפ ,רעביור עש

 סעדעי ױזַא יװ ,סימרעד קידנזײװַאב ,עיזַאװניא רעשירַאברַאב רעד ןגעק
 .עיטַארקָאמעד ןֹוא טײקיגנעהּפָאמוא ןייז ןטלַאהנייא ןָאק קלָאפ

 ,ןזײרק ךיז ןעניפעג רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןעװו ,טייצ רעד ןיא
 :ָאמעד עֶלַא ןֹופ טייהנייא יד ּפָא ךעלטסניק ןטלַאה רעדָא ןרעטשעצ סאוו
 :עג ַא ךרֹוד רָאנ ןַא ,קלָאפ עשינַאּפש סָאד זדנוא טזייװ ,תֹוחֹוכ עשיטַארק

 ןופ גנוריגער ַא טימ תוחוכ:סקלַאפ עטנוזעג עלַא ןופ טנָארפ ןעמַאזניימ

 ןפעטשננעקטנַא םַאזקריוװ דיז ןעמ ןַאק ,ןיּפש ןיא טייהנייא רעלַאנָאיצַאג
 .רעדרעמ עשיטסישַאפ יד ןגיזַאב ןוא

 :עד ערעדנַא יד עיצקעל ַא ךיוא טיִנ עינַאּפש עשינַאקילכוּפער סָאד

 ,אנוש ןכעלרעניא םעד ןפמעקַאב וצ ױזַא יװ ,ןעגנוריגער עשיטַארקָאמ

 ...םייהנייא ןֹופ רעכערבעצ יד ןוא ענַאלָאק רעטפניפ רעד ןֹופ ןטנעגַא יד
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 ופ טסיײג ןיא רימ ןלעוװ ,רעדנעלמייה ערעזדנוא ןיא קידנעמוקקירוצ

 ;עד ןלעװ רימ .ןסַאמ עקידנטעברַא יד ףיוא ןקריװ סערעל עקיזָאד יד

 יד ןדנעװוצּפָא ךיז טימַאב סָאװ ,עיצקַאער עשימייה רעזדנוא ןריקסַאמ

 ;עקיטנַא יד ןצונסיוא ןוא רעקקעפ ערעדנַא יד ןופ ןטכיש:סקלָאפ עשידיי

 ליּפשײב ןפיוא .ננולפײװצרַאפ ןוא קינַאּפ ןעייז ףיוא סעילאוכ עשיטימ

 ?גארפ עשיניארמוא ,עשיליופ יד טימ טנַאה ייב טנַאה ,ףמאק רעזדנוא ןֹופ

 וצ ךיז ךעלרעדירב ןפור יז רימו ןלעוו ,עקידנפעכרא ערעדנא ןֹוא עשיזיוצ

 עכלעו ןשיװצ ,רעקלעפ יד ןופ ןטפערק עוו סערגַארּפ יד טימ ןדניברַאפ

 קלָאפ ןשידי ןופ אנוש ןטסגרע ןגעק ןפמעק ןעמַאזוצ ידכ ,ןבעל ײז

 .םזישַאפ םעד -- םייהשטנעמ רעװיסערנַארּפ רעצנַאג רעד ןופ ןוא

 ןוא ןדיי ןבָאה ,סעדאגירב עלַאנַאיצאנרעטניא יד ןיא ,עינאּפש ןיא ָאד...

 :רעטניא םעד ,אנוש ןכע?קריװ רעיײז ןנעק ןעמַאזוצ טפמעקעג רעכַארַא

 עניטסעלַאּפ ןיא ךיוא ןא ,טימרעד קידנזײװַאב -- םזישַאפ ןלַאנָאיצַאנ

 2ער ַא ןיא ,רעבארַא ןוא ןדיי ןשיװצ ןבעלנעמאזוצ ךעלדירפ ַא ךעלנעמ ןיא

 .עימטַארקַאמעד ןוא טייהיירפ ןופ םישז

 ;םֹוא ןעגנוגנידַאב עײנ יד ןיא וצ רימ ןגָאז ,עינַאּפש קידנזָאלרַאפ

 :ַאּפש קיננעהּפָאמוא ןוא יירפ ַא רַאפ ףמַאק םעד ןצעזוצרַאפ ךעלדימרעד

 ;לָאס עלעירעטַאמ ןוא עשילַארָאמ יד ןקרַאטשירַאפ וצ ֹוצ ןגָאז רימ .עינ

 2ענֹוצמורַא ריז ןטכילפרַאפ רימ .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד רַאֿפ טעטירַאד

 ;סיֹוא ןיא םירבח עטעדנוװהַאפ ערעזדנוא טרַאװ ךעלרעטומס א טימ ןעמ

 ןלעװ רימ .ןדלעה ענעמוקעגמוא ערעזדנוא ןֹופ סעילימַאפ יד ןוא דנַאל

 ניק ַא רעביא (.דער --- םוסּפורמוּפא) סַאנַארטַאּפ םעד ןעמענרעביא ךיֹוא
 :כעלנעמ ערעזדנוא טיוק ,ןלעװ רימ סעכלעוו ,ענַאלעצרַאב ןיא םייה:רעד

 .רעריילק ןוא זיּפש טימ ןנרָאזאב ,ןשייק

 טגַארט עכלעוו ,"סקַאפַאלַאפ , ןָאילַאטפַאב ןופ עינאּפמַָאק ע0:2 יד

 יד ,ןיװטָאב ילתפנ רענַאיצולָאװער ןשילוּפ:שידיײי ןסיורג ןופ ןעמָאנ םעד

 עשידי עלַא ןופ ףמַאק ןופ לַאבמיס סלַא טנידעג טָאה סָאװ ,עינַאּפמ .ק

 רעטנענַאמרעּפ ַא ףיוא ןענעכער קידנעמש ןָאק ,עינַאּפש ןיא עקיליוויירפ

 ןסַאמ ענשַאּפערָאה עשידיי יד ןופ ףליה רעשילַארַָאמ ןוא רעלעירעטַאמ

 טגלָאפעגכָאנ סערעטניא סיורג טימ דימת ןכָאה סָאװ ,דנַאלסיוא ןיא
 .מייהניא רעד טָא ןופ ןפמַאק יד

 ,טיקכעלגעמ רעד רַאפ קלָאפ ןשינַאפש ןשידלעה םעד ןעקנַאד רימ

 םעד ,אנוש:טיוט רעזדנוא ןגעק ןפמעק וצ ןבעגעג ןדנוא טָאה סע סַאװ



 ןפמעק קידנעפש רימ ןלעװ ,קלַאפ עשינַאּפש סָאד יװ טקנוּפ .םזישַאפ

 ;עדירברַאפ:רעקלעפ ןוא םולש רַאפ ,טייהיירפ רַאפ םעטָא ןטצעל ןזיב
 .גנור

 ;טלעװ רעד ןופ טסיופ עטנפַאװַאב יד ,ײמרַא:סקלָאפ יד ןבעל לָאז
 !עיטַארקַאמעד

 נָא רעד רעטנוא םייהנייא רעלַאנָאיצַאנ ןופ גנוריגער יד ןבעל לָאז
 !ןירגענ ר"ד ןופ גנוריפ

 !עינַאּפש ךעלקילג ןוא יירפ ַא ןבעל לָאז

 !ןלױּפ יירפ ןוא שיטַארקָאמעד ַא ןבעל לָאז

 םולש רַאפ ,םזישַאפ ןגעק רעקלעפ עיירפ עלַא ןופ דנוב רעד ןבעל לָאז

 !עיטַארקָאמעד ןוא

 ןסַאמ ענשַאּפערָאה עשיבַארַא ןוא עשידיי יד ןצ
 עניטסעלַאּפ ןיא

 ,עניטסעפאּפ ןופ רעטעברא עשינעמרא ןוא עשיבארא ,עשידיי ,רימ

 .ײמהא:סקלַאפ רעשינאּפש רעה ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג ןבָאה סָאװ

 ,עניטסעלַאּפ יירפ א ראפ ,עינאּפש ןופ טײקיגנעהּפָאמוא ןוא םייהיירפ ראפ

 ןשירעכערבראפ םעד ןגעק ,טלעוו רעד ןיא עיטארקַאמעד ןוא םייחיירפ ראפ

 טיול ,םייחא רעקקירוצ ןופ גָאט םעד ןיא ךייא וצ ריז ןדנעװ -- םזישאפ

 -ימ סָאװ ,שימ ךייא ןלייט ןוא גנוריגער רעשינאּפש רעד ןופ סולשאמ םעד

 | .רעדלעפ:טכאלש עשינאּפש יד ףיוא טנרעלעג ןבָאה

 :עגמימ רימ ןבָאה עראנירב רעקַאנַאיצאנהעטניא רעה ןֹופ ןעייר יד ןיא

 ןֹוא עטריזינַאגרָא טכעלש -- עיצילימ רעד ןֹופ געװ ןצנאג םעד טכאמ

 :אבמוא םימ ןֿבָאה עכלעוו ,ןעגנולײטּפָא;רעטעברא עטנפָאװאב טםכעלש

 ףיוא סעקאטא עשיטסישאפ עטשרע יד ןסױטשעגּפָא םזיָארעה ןכעלביירש

 :נוווראפ טָאה עכלעוו ,יימרא:סקלַאפ רערעלוגער רעד וצ זיב --- דירדַאמ

 טעיצארעּפָא עשירעטילימ עקידנצנעלג עהיא טימ טלעװ עצנאג יד טרשד

 ;יטילַאּפ ענעדישראפ ,רעקלעפ ענעדישראפ ןופ רעײטשרָאפ .ָארבע רעד ייב

 :ןפעג רימ ןבָאה ,עלעוטקעלעטניא ןוא םירעיוּפ ,רעטעברא ,ןעגנופכיר עש

 יד קידנעעז .אנוש ןעמאזניימעג ןגזק ףמאק ןיא ךאהּפש עמאזניימעג יד ןענ
 ::יירא ןזיוואב טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשינאּפש ןופ ןעגנוננערטשנָא עקידסאוועג

 עצנאג יד ,ןטכיש עכעלטפאשלעזעג עלא ,ןעײטראּפ עשיטילַאּפ עלא ןעיצוצ

 ייד ןוא עשינעילאטיא יד ןסױטשוצּפָא :ליצ ןוא ןליוװ ןייא ןיא גנורעקלעפַאב
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 קידנכאמטימ ;דנאפמייה רעײז ןפאלקשראפ ןליװ םָאװ ,ןרָאזאווניא עשמ

 שטנעמ רעד זא ,ןזיוואב טָאה סָאװ ,קלָאפ םעד טימ ףמאק ןשיָארעה םעד

 ,ןפאשלוזער ערעדנא וצ ןעמוק טשינ ןעמ ןָאק -- ןישאמ ןופ רעקראטש זיא

 .עינאּפש ןיא טנרעלעג ןבָאה רימ סָאװ טָא .טייהנייא וצ יװ

 ;ץגעגילעטניא ןוא םירעיופ ,רעפעברא עשיבארא ןֹוא עשידיו

 שיטארקָאמעד ,ירפ א ראפ ףמאק ןיא טייהנייא וצ ךייא ןפור רימ

 םָאװ ,רעקלעפ יד ראפ דנאלמייה תמא ןא ןרעװ לָאז סָאװ ,ענימסעלאפ

 ןעגעק טשינ לָאז סָאװ ,עניטסעלאפ א ראפ ףמאק ןיא .דנאק סָאד ןעניוװאב

 .סַאה ןלַאנָאיצאנ ןֹוא גנוקירדחעטנוא עשיטסילאירעּפמיא יד

 רעפמעק רעניטסעלַאפ עפורג א

 עינאפש ןשינאקילבופער ןיא

 !ןלױּפ ןיא ןסַאמ-טקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד וצ

 ?ַָארעד רעד ךַאנ .גנונַאּפש ןיא ןטלַאהעג טלעװ יד טרעוו רעדיוװ ןוא

 2רעלטיה רעד טיירג ?עמעמ ןוא עי קאווָאלסָאכעז שמ ,ךיירטסע ןופ גנורעב

 וװ ,ןליוּפ ןופ טײקיגנעהּפַאמוא רעד ףיוא טַאטנעפַא םעד וצ םזישַאפ

 .עּפָארײא ןיא בושי רעשידיי רעטסערג רעד ךיז טגיפעג/

 :הקָלֲאפ עשידיי יד ןופ ?לרוג ןפיוא קילב ַא ןפחַאװ וצ גונעג זיא'ס

 ;ירדרעטנוא רעקיטולב רעד רעשנוא ןצכערק טָאװ ,רעדנעל יד ןיא ןסַאמ

 גיֹורג רעד ןופ ןובשחו ןיד א ןבעגוצּפָא ךיז ידכ ,םזישַאפ:רעלמיה ןופ גנוק
 רעפרעדנוה ;ןליוּפ ןיא ןסַאמ:סקלָאפ עשידיי יד טָארד סָאװ ,ראפעג רעס

 :דָאמרעד ,עטקינײּפרַאפ רעטנזיופ ,ןצנעטסיזקע עטעטכינרַאפ רעטנזיוט

 םָאד .עיציזיוװקניא רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ םיתמח:תיחת ,ןדיי עטעד

 ןבעגנייא ןרעלפיה ךיז טעו סע ביוא ,ןטראוורעד וצ ןדיי עשיליוּפ יד ןבָאה

 .רענעלּפ ענייז ןריזילַאער ֹוצ
 ;רא:םקלָאפ רעשינַאּפש רעד ןיא עקיליוויירפ עשידיי ענעזעוועג ,רימ

 פאמנייא יװ רעמ ךַאד רימ ןכָאה .ןובשחו ןיד ַא םעד ןופ ּפַא דיז ןביג ,יימ

 ;גאב:רעלטיה יד רעדלעפ;טכַאלש עשינַאּפש יד ףיוא טקעמשעגננעק ךיז

 רימ ,רעפרעה ןוא טעטש עטעשכינרַאפ ןופ תודע ןעװעג ןענעז רימ .ןפיד

 :ךעדניק עקידקושמוא ןיא דחּפ ןוא רעצ ןכעלביירשַאבמוא םעד ןעזעג ןכָאה

 לב סָאד טעמכינרַאפו ןוא טנערבעג טָאה עיצַאיװַא:רעלטיה יד תעכ ןגיֹוא

 עשיליוּפ סָאד ךיוא ןפערמ לרוג רעבלעז רעה לָאז .דנַאל עשינַאּפש עקידנע
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 יא ןיא בושי ןשידי ןטסערג םעד ןפערט לרוג רעבלעז רעד לָאז ?קלָאט

 ?עּפַאר

 :עמ ןֹוא עיקַאװַאקסַאכעשט ,ךדיירטסע ,דנַאלשטײד ןופ ןדיי רעטנזיופ

 .דנו:ענ םורא ריז ןּפעלש ןוא םייח רעײז ןזָאלראפ טזומעג ןבָאה לעמ

 עשיליוּפ ןָאילימ ןבלַאה א ןֹוא יירה יד ןפערט לרוג רעבלעז רעד לָאז

 ןיפ ףור רעכעלטייהניא רעד ןייז זמ !ןײנ לָאמ טנזיוט ןוא !ןײג ?ןריי

 עשילוּפ סָאד טָאה רָאי 120 .זסַאמ:סקלַאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד

 קלח רעייז ןכָאה ןדיי ךיוא .טײקיגנעהּפָאמוא ןייז רַאפ טפמעקעג קלָאפ

 ,ןבעלפיוא סעיצידַארט עקיזָאד יד ןזומ טנייה .ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא

 :רַאפ וצ ןליוװ רעד ןייז זומ םַאזניובמוא ןוא טסעפי .רעקרַאטש ךס א רעבָא

 ;ןנכהרכמוא זיאטנייפ רעד !געװ רעדנַא ןייק ןַארַאפ טשינ .ךיז ןקידייט
 עֶלַא ןופ גנופכיגרַאפ יד ןוא גנומָארסיוא עשיזיפ רעזדנוא ;ליצ ןײז ,קיד

 ן'פ טניפ רעמַאזנימעג רעד ןיא םזירעלטפיה רעד .תורצוא עכעלשטנעמ

 רעזדנוא ןייז זומ קינײא ןוא םַאזניימעג ,ןסַאמ:סקְלַאפ עשידיי יד ןוא ןליוּפ

 .ןליושסגנוקידיײטרַאפ

 ;קֹוא ,עשיליופ טימ ןעמַאזוצ ,עשידיי ,רימ ןבָאה עינַאּפש ןיא ךיוא

 רַאפ .טניפ םעד ןגעק טפמעקעג עקיליוויירפ עשיסורסייוו ןוא עשיניאר

 וּפ ערעזדנוא טימ  טקינײארַאפ ךעפרעדירב ;עיטַארקַאמעה ןוא טייהיירפ

 רעמניה טנייה ריז רימ ןעניפעג םירבח עשיסורסייוו ןוא עשיניארקוא ,עשיל

 ךיוא ןֹוא .ןעידפיס:ןעס ןיא רענאקײעיצאהפנעצנַאק ןופ ןטַארד:לכעטש יד

 ךיז ידכ ,ןלױּפ ןיא ןרָאפקירוצ :שטנוװ ןעמַאזניימעג א רימ ןבָאה םנייה

 :היֹוא ןֹוא טייהיירט ןוא טײקיגנעהּפַאמוא סנלױּפ ןופ טסניד ןיא ןלעטש ֹוצ

 עשינַאּפש יד ףיוא ןבהאוורעה ןבָאה רימ עכלעוו ,ןעגנורַאפרעד יד ןצונ

 !ןלױּפ ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד ןבעֿפ לָאז .רעדקעפ:טכַאלש

 רעד: ןופ עקיליוויירת עשידיי ענעזעוועג

 ןיא ןלוּפ ןופ ײמהַא;סקלַאפ רעשינאּפש

 ןעידפיס:ןעס ןיא רענַאק:עו צאהטנעצנַאק



 :עיפַאדגַאילביב

 עלַאװיכרַא טצונעגסיוא רַאטיוא רעד סָאה ךוכ סָאד ןסעכרַאַאב םייּב

 סעיצוטיטסניא עקידנגלַאפ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןלַאירעטַאמ

 .זירַאפ ,קעמַאילביב עלַאנַאיצַאנ

 .ןירַאּפ ,גנֹוגעװַאב:רעטעכרַא רעד ןופ רעטנעצ:עיצַאטנעמוקאד

 .ןירַאּפ ,עטכישעג רעקיטיצטניײה ןופ רעטנעצ:עיצַאטנעמוקַאד
 ;גגעק ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ דנַאכרַאפ םייב רעטנעצ:עיצַאטנעמוקַאד

 .ןירַאּפ ,(ןָאינוא) ףליה רעקיטײז

 .עלאטיא -- ןַאלימ ,ילענירטלעפ ַאמַאקַאשזנַאשוד טוטיטסניא

 .עשרַאװ ,עטכישעג:ײטרַאּפ רַאפ טוטיטסניא

 ,"עסערּפ עײג, יד ךעלכעזטּפיוה ,טײיצ רענעי ןופ ןענַאנרַא;עסערּפ

 ;;ָאּפסערָאק עלַאנַאיצאנרעטניא,, ,זירַאּפ -- "יװָאדוק קיננעשזד, .זיראּפ
 ;טָאב , :עינאּפש ןיא עקיליוװיירפ עשידנעלסיוא יד ןֹופ עסערּפ יד ,?ץנעה

 29 אל עד ילַאס , ,"קַאשטשװַארבמַאד ,, ,"ןטָארד:?לכעטש:רעטניה,, ,"ןיוו

 .א.א ?עטרעב

 ,רענסיל .א :עינַאּפש ןיא רעפמעק:טיײהײרפ עשידיי ןופ תודע:תיבג

 קאשז ,אגארש קעליכ ,ןַאדרַאג ןָאעק ,טרַאּפַאּפַאר עילע

 ןאמצראווש הר ,ןַאמלוט רָאטקיװ ,שטיװַאקציא קַאזיא ,יקסנישטענ קיוו

 .ערעדנַא ייד א ןוא

 5 .םעד רעסיוא --

 102 -- 1118401/6 668 26ט0030110ט069 1:804940166. ,8ׂ

 12/8811286ת 64 22ע946606 -- 1118101/6 46 18 (160116 410808846) 8

 (6120646 (3. ם0ישסע8ֿ -- 248 21189108 סת 1:502846 1998--19088 98
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 1,68 21601ט68 80616468 46 14 10118610181ע/8886. 24ע/18 2

 111810ע18 461 28111462 (60עג1ע11018598 06 158

 ןע716081 םצסמ , 1808601182 14 0210008161, 208616) '06040162010 הי ראט ןמת

 11182:88881:8 1930--1939. ףלט2ע828462 9

 1 ,08 84/061168 068 26061168 סמ 10302806. 2118 6

 8 (3811016 80ט8 18 220446 66 1:928060. 2418 7

 סעמט8/י46216018 64 291:6881008 סמ 1059028846. 2218 8

 ןכסע תע614611868זמ0/ 608 808מ1950ת60 01168 טמס 6160 6

 801108ע1126 360 0

340 



 31/0026 'ע6/צ --- 202 46 18 1:106446. 11508846. 19837--+-+8

 1:0191 1,080 -- 1 8118816 1016:48210816 גת 508עמה. תסתמה 6

 2. 2801 -- 0100 86ע081068 8060 16 38121100 1160141 138 0850, 8

1037 

 1 8810ע0א142 (4119664) -- 25028081ס0 088 128121110מ 464 21 18261000

12:10 

 וה  תזסמע -- רטוז 1מ 1660 4816:12360 60

 ז7ג56 060 -- 216 6816 50212621 (8ט5 464 (6656416016 465 058

 12682/ .286ע6) 54/2980ט26 8 5

 (06100698 126148 46 08 (סס0ת00848. 2441 7

 /411,664 14 8840ע010102 --- 140484014 2 11

 0 8606/816 טטט16/02000811ז0

688010068 06 125 211224628 1016148110428165. 2 

 1/464ע6886 4ט 0468106/ 1/68ץ1מ גהטא 6:04008410848048 4081

28 

 (3108 20666תג --- 141064860/08 90408 סג 105088028.
 986 10ט148. 2818 3

 ;ןיוװטַאב עינאּפמַאק:װהעזער --- סעדעמ אנינ

 ;עינאּפמַאק עשידיי רעזדנוא -- ןעגַאב .ג

 ;1904 ,עשרַאװ .שסיניװטַאב ַא ןופ תונורכז --- קעזוװ םירפא

 ;עינַאּפש ןופ ןטנַארפ יד ףיֹוא --- יקסלע .ט

 ;1948 ,ןירַאּפ ;טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןיא -- * ט

 ,ןטלימ יכדרמ ןטיּפק ,המחולה דרפסב ירבע דקפמ --- לואש:יבא .מ

 ;1045 ,ביבא:?ת

 ןופ ?עסערּפ עײנ; .עינַאּפמַאק:ןיװטַאב רַאי ןיא .-- ןַאזנַארַא .א

 ;1998 רעבמעצעד ן8

 .1992 ,ןירַאּפ ;ןילבול ןופ ךוב סָאד -- * * *
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